
Suntem in criza. Oficial
in doar doua saptamani de munca in 2009, 2.700 de sibieni au ramas fara serviciu.

 Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu a organizat vineri o intalnire cu angajatorii din municipiu. in
urma cu cateva luni, la o intalnire similara s-au prezentat doar cativa patroni. Vineri au fost in jur de 200.
Foarte multi patroni au stat in picioare mai bine de o ora numai pentru a fi prezenti la intalnire si pentru a
se pune la curent cu situatia fortei de munca in judetul Sibiu in aceasta perioada. Cuvantul de ordine in
discursurile conducerii ITM Sibiu si in discutiile patronilor sibieni a fost „criza ". „De la inceputul anului
in curs peste 2.700 de contracte individuale de munca au fost desfacute. Din pacate este o cifra care ne
ingrijoreaza foarte mult la ora actuala ", a declarat Francisc Torok, inspectorul-sef al ITM.. in total, in
doar doua saptamani de munca peste 4.500 de contracte au fost desfacute si incheiate in jur de 1.800 in
tot judetul.

 Semnalele negative de pe piata nu se opresc aici. in acelasi interval de timp la ITM au ajuns deja peste
100 de sesizari legate de neplata salariilor sau alte probleme similare intampinate de angajati. „Numai in
acest an numarul sesizarilor a atins cifra o suta. S-ar putea sa fie efectele crizei sau o parte din firme se
utilizeaza de acest slogan pentru a nu-si plati salariatii ", a mai spus Torok. Şi inspectorul-sef adjunct,
Remus Furtuna, a intarit ideea. „Ne confruntam in prezent cu reduceri masive ale fortei de munca in
judetul Sibiu ", a spus acesta angajatorilor. De altfel, in toate prezentarile conducerii ITM Sibiu, cuvantul
„criza " se regasea din doua in doua propozitii.

 Sitiatia actuala vine si in urma unui an 2008 incheiat nu tocmai in auspicii favorabile. Spre exemplu,
anul 2008 a fost caracterizat in rapoartele ITM printr-o fluctuatie foarte mare a fortei de munca si printr-o
scadere semnificativa a calificarii fortei de munca.
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