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1 Cacealmaua locurilor de muncă din industria cărbunelui 

Sumar executiv 

În mai multe țări din sud-estul Europei1 este 

planificată construcția de noi termocentrale 

pe cărbune. Această situație contrastează cu 

cea din Uniunea Europeană, unde nu există 

intenția de a construi asemenea centrale din 

cauza impactului lor asupra mediului și a 

sănătății, precum și din motive economice. 

Planurile din sud-estul Europei sunt însoțite 

de promisiuni de noi locuri de muncă sau 

menținerea celor existente. Acest raport, 

reprezentând o actualizare a analizei din 

noiembrie 20162, examinează aceste 

promisiuni și descoperă că aproape în fiecare 

caz ele sunt exagerate. De fapt, nici măcar 

numărul curent de angajați nu poate fi păstrat 

de cele mai multe ori, iar unele companii 

precum Elektroprivreda Srbije și exploatarea 

minieră Pljevlja din Muntenegru au început 

deja să-și reducă forța de muncă. Un plan 

corect și inclusiv devine necesar pentru 

transformarea comunităților dependente de 

cărbune. 

Termocentrala Kosovo e-Re (500 MW)3 este 

probabil campioana regională în ceea ce 

privește exagerările referitoare la numărul de 

locuri de muncă create, declarațiile în presă 

ale companiei selectate să deruleze proiectul 

sugerând că 10 000 de angajări vor avea loc în 

perioada construcției și 500 în timpul 

funcționării. Analiza noastră arată că va fi 

nevoie de cel mult 1 200 de muncitori în faza 

de construcție – și mulți dintre ei sunt 

specialiști din afara țării – iar după punerea în 

                                                           
1 În acest raport, Europa de sud-est include Albania, Bulgaria, 
Bosnia și Herțegovina, Croația, Grecia, Kosovo, Macedonia, 
Muntenegru, România și Serbia. 
2 CEE Bankwatch Network: The great coal jobs fraud: unrealistic 
employment claims in southeast Europe, November 2016 
https://bankwatch.org/publication/the-great-coal-jobs-fraud-
unrealistic-employment-claims-in-southeast-europe 
3 Capacitatea precisă nu este încă cunoscută: Contractul de 
achiziție de energie semnat între ContourGlobal și Guvernul 
kosovar în Decembrie 2017 prevede 430-470 Mwe net. 

 

funcțiune nu vor lucra mai mult de 190 de 

oameni. În alte cazuri precum Tuzla 7 și 

Banovići în Bosnia și Herțegovina sau Pljevlja II 

în Muntenegru nu este menționat numărul de 

angajări, însă afirmațiile despre păstrarea 

locurilor de muncă în minele de lignit sunt 

frecvente. 

În realitate însă, majoritatea minelor și 

termocentralelor sunt deja neprofitabile și 

continuarea subvenționării acestui sector nu 

mai este o opțiune. Toate țările s-au angajat 

să participe într-o piață regională de energie, 

fie ca membre ale Uniunii Europene sau prin 

Tratatul Comunității Energetice, ceea ce 

înseamnă că subvențiile nu mai pot fi 

acordate arbitrar în sectorul energetic, ci 

trebuie să urmărească reguli stricte pentru a 

crea același cadru comeptițional pentru toți 

jucătorii. 

Dacă se construiesc sau nu noi termocentrale, 

numărul de angajați, în special în mine, va 

trebui redus. Această situație nu este deloc 

liniștitoare, mai ales într-o regiune cu o rată a 

șomajului ridicată, dar acest lucru se întâmplă 

deja în majoritatea țărilor. Recunoașterea 

acestei situații și pregătirea pentru momentul 

când ea va deveni realitate este crucială. 

Încercarea de a amâna inevitabilul cu 

promisiunea construirii de termocentrale va 

avea un impact redus asupra acestei tendințe 

generale. Tabelul de mai jos rezumă 

propunerile făcute de susținători în 

comparație cu constatările noastre privind 

locurile de muncă din termocentrale și minele 

conexe. În timp ce susținătorii pretind 

menținerea a 10 030 de locuri de muncă și 

crearea altor 17 600 de noi locuri de muncă, 

reducerea numărului locurilor de muncă cu 

aproximativ 5 170 este mai probabilă. 

https://bankwatch.org/publication/the-great-coal-jobs-fraud-unrealistic-employment-claims-in-southeast-europe
https://bankwatch.org/publication/the-great-coal-jobs-fraud-unrealistic-employment-claims-in-southeast-europe
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Tabel 1: Comparație între constatările noastre și locurile noi de muncă propuse. 

Țară Termocentrală Locuri de muncă propuse Constatări 

Bosnia și 

Herțegovina 

Ugljevik III +800 (nespecificat) -1 000 în cariere 

+700 în termocentrale și 

cariere 

 Gacko II +400 în faza de construcție -1 911 în termocentrale și 

cariere  

+400 în faza de construcție 

+330 în cariere 

+180 în termocentrale 

 Tuzla 7 3 500 menținute -2 960 în cariere 

+450 în faza de construcție 

 Kakanj 8 - - 

 Banovići +1 000 în faza de construcție 

2 780 menținute 

+200 în termocentrale 

-2 545 în cariere 

+450 în faza de construcție 

+125 în termocentrale 

 Kamengrad +1 000 în faza de construcție 

+800 în termocentrale 

+450 în faza de construcție 

+800 în termocentrale 

Kosovo Kosova e Re +10 000  în faza de 

construcție 

+500 în termocentrale 

+1 000 în faza de construcție 

Macedonia Oslomej - 

reabilitare 

- - 

Muntenegru Pljevlja II „Locuri noi de muncă” 

nespecificate 

+100 în termocentrale 
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750 menținute -200 în cariere 

România Rovinari 3 000 menținute 

+1 800 în cariere 

+500 în termocentrale 

-1 468 în cariere 

+231 în termocentrale 

Serbia Kostolac B3 +600 în faza de construcție +300 în faza de construcție 

-600 în cariere 

Total  10 030 menținute 

17 600 noi locuri de muncă 

create 

Reducere netă de 5 168 locuri 

de muncă 

 

Acest lucru se datorează faptului că, deși s-ar 

crea unele noi locuri de muncă, acestea ar fi 

mai puține decât ceea ce se propune de obicei 

și nu ar putea compensa reducerile necesare 

de personal de la minele de cărbune pentru a 

fi astfel în concordanță cu nivelul mediu al 

productivității muncii în UE. Aceste calcule 

sunt aproximative și ar trebui susținute de 

analize mai aprofundate, însă ele oferă o idee 

despre amploarea mesajelor înșelătoare 

adresate comunităților publice și miniere. 

Pe lângă presiunile economice asupra 

industriei cărbunelui, creșterea temperaturii 

globale s-a accelerat. S-a calculat că cel puțin 

80% din rezervele de cărbune trebuie să 

rămână în pământ dacă vrem să putem evita 

creșterea catastrofală a temperaturii medii 

globale cu mai mult de 2 grade Celsius. Chiar 

și această țintă este considerată o schimbare 

prea mare pentru a asigura siguranța celor 

mai vulnerabile țări, astfel încât părțile 

participante la Summitul de la Paris din 2015 

au decis să încerce să limiteze schimbările la 

1.5 grade. Conform unei analize din 2016 

realizate de Oil Change International, pentru 

realizarea acestui obiectiv este necesar să nu 

mai fie construită infrastructură nouă pentru 

extragerea și transportul oricăror combustibili 

fosili, iar statele nu ar trebui să mai autorizeze 

astfel de activități.  

O dată cu intrarea în vigoare a Acordului de la 

Paris se anticipează că și cadrul politic pentru 

investițiile în energie curată va avea un rol 

central. Între timp, numărul de angajați în 

sectorul energiei regenerabile la nivel global 

continuă să crească semnificativ, ajungând la 

10.3 milioane în 20174, cu 5.3% mai mult 

decât în anul precedent. Aceste cifre includ și 

cele 3.4 milioane de locuri de muncă din 

industria fotovoltaică și 1.15 milioane din 

industria eoliană. Și în sectorul eficienței 

energetice se prefigurează creșteri 

asemănătoare. 

Astfel, o tranziție bine planificată și justă 

pentru angajații și comunitățile care depind 

de cărbune este necesară. Țările care și-au 

                                                           
4
 IRENA: Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018, 

May 2018, http://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_
Jobs_Annual_Review_2018.pdf 

http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf
http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf
http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf
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restructurat și în unele cazuri și-au închis 

industria minieră, precum Marea Britanie sau 

România (în cazul huilei), sunt exemple pentru 

ce se întâmplă când închiderea minelor are 

loc fără o planificare adecvată și participarea 

celor afectați. 

În Europa și în afara ei, sindicatele au fost cele 

care au impus factorilor de decizie să 

alcătuiască planuri de restructurare pentru 

economiile bazate pe cărbune și să genereze 

alternative pentru lucrătorii din industria 

cărbunelui. Comisia Europeană a lansat anul 

acesta o Platformă pentru regiunile 

carbonifere în tranziție, pentru a sprijini 

zonele în care activitatea minieră este în 

declin: printre regiunile pilot ale Platformei se 

numără și unele din Europa Centrală și de Est. 

La nivel european, faptul că epoca cărbunelui 

se aproprie de sfârșit este privit aproape ca o 

normalitate. Provocarea rezidă în planificarea 

cât mai timpurie a alternativelor și în 

implementarea acestora într-un mod care să 

reprezinte interesele lucrătorilor și 

comunităților regiunilor carbonifere. 

Deși s-au făcut unele încercări de a pune 

bazele unui dialog privind tranziția justă în 

regiunile carbonifere din România și Grecia, 

până în prezent nicio țară din sud-estul 

Europei nu are un plan adecvat pentru o 

transformare justă a zonelor miniere. O astfel 

de tranziție reprezintă atât un pericol de 

tulburări sociale viitoare, cât și o oportunitate 

de a le permite oamenilor din aceste regiuni 

să își imagineze propriul viitor și să se 

pregătească pentru o lume fără cărbune.

 

Introducere – planuri pentru noi mine de 

lignit și termocentrale 

În 2004, Banca Mondială5 prevenea țările că numărul de locuri de muncă din industria cărbunelui în 

Europa de sud-est nu putea fi susținut economic. Estima atunci că forța de muncă trebuie să fie 

redusă cu între 68% și 83% pentru ca industria să devină profitabilă. O asemenea decizie politică 

dificilă nu a fost luată de guvernările succesive, care nu au reușit să planifice sau să implementeze 

strategii coerente pentru o reorganizare bine structurată a industriei. 

 Locuri de muncă 
(2004) 

Forța de muncă 
viabilă în industria 
cărbunelui 

Reducerea forței de 
muncă necesară % 

Bosnia & Herțegovina 15 000 3 000 80 

Bulgaria 40 000 5 000 80 [sic] 

România 40 000 7 000 83 

Serbia 25 000 8 000 68 

                                                           
5 https://www.energy-community.org/pls/portal/docs/11803.PDF 
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În același timp, ritmul schimbărilor climatice s-

a accelerat. S-a calculat că cel puțin 80% din 

rezervele de cărbune trebuie să rămână în 

pământ dacă vrem să putem evita creșterea 

catastrofală a temperaturii medii globale cu  

cel mult 2 grade Celsius6. Chiar și această țintă 

este considerată o schimbare prea mare 

pentru a garanta siguranța celor mai 

vulnerabile țări, astfel încât părțile 

participante la Summitul de la Paris din 2015 

au decis să încerce să limiteze creșterea la 1.5 

grade. Într-un raport din 2016 realizat de Oil 

Change International7 se arată că emisiile 

potențiale care provin de la petrolul, gazul 

natural și cărbunele în exploatare în prezent 

ar duce la o creștere a temperaturii globale 

mai mare de 2 grade Celsius. Doar rezervele 

din exploatările existente de petrol și gaz 

natural, fără a lua în considerare cărbunele, ar 

duce la o creștere de peste 1.5 grade Celsius. 

Astfel, s-a arătat că: 

 este necesar să nu mai fie construită 

infrastructură nouă pentru extragerea și 

transportul combustibililor fosili, iar statele 

nu ar trebui să mai autorizeze astfel de 

activități; 

 Unele exploatări – majoritatea în țări 

dezvoltate – ar trebui închise înainte de a-

și epuiza resursele, iar țările mai sărace ar 

trebui să fie susținute financiar pentru 

politicile de dezvoltare cu emisii reduse de 

CO2. 

Aceste concluzii nu trebuie interpretate ca o 

sentință că trebuie să nu mai folosim deloc 

combustibili fosili peste noapte. Guvernele și 

companiile ar trebui să dirijeze un declin 

controlat al industriei combustibililor fosili și 

să asigure o tranziție justă pentru angajații și 

comunitățile care depind de aceasta. 

                                                           
6 
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/natur
e14016.html 
7 http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/ 

Acest ultim punct are o importanță crucială 

pentru Europa de sud-est. Țările care și-au 

restructurat și în unele cazuri închis industria 

minieră, precum Marea Britanie8 sau România 

(în cazul huilei), sunt exemple care arată ce se 

întâmplă când închiderea minelor are loc fără 

o planificare adecvată și participarea celor 

afectați. Cu toate acestea, este chestionabil 

cât de mult s-a învățat din aceste experiențe. 

Astăzi, o tranziție către un sistem energetic 

mai curat are deja loc în Statele Unite și în UE, 

în timp ce până și consumul de cărbune al 

Chinei pare să fi depășit punctul maxim9. În 

multe părți ale lumii se consideră astăzi că 

industria cărbunelui reprezintă o povară 

financiară pentru economia națională. 

Legislația mai strictă în privința poluării și 

dezvoltarea unor diferite forme de taxare a 

carbonului, coroborată cu scăderea rapidă a 

costului generării electricității din surse 

eoliene și solare, înseamnă că astăzi 

cărbunele nu mai este o opțiune economică 

viabilă. Un exemplu definitoriu în acest sens 

este vânzarea de către Vattenfall a 

termocentralelor și minelor de cărbune din 

Germania în 2016 – o serie de tranzacții în 

urma căreia se estimează că va pierde 2.1 

miliarde de euro. Compania consideră însă că 

această afacere este mai avantajoasă decât 

păstrarea acestor active10. 

Un alt exemplu, de data aceasta din regiune, 

este termocentrala Šoštanj 6 din Slovenia, ale 

cărei costuri aproape s-au triplat. De la 600 de 

milioane de euro costurile de construcție și 

punere în funcțiune au ajuns la 1.4 miliarde11. 

Din cauza noii unități, termocentrala Šoštanj 6 

                                                           
8 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/12/n
ewsid_3503000/3503346.stm 
9https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/25/chin
a-coal-peak-hailed-turning-point-climate-change-battle 
10https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-
releases/2016/vattenfall-to-sell-german-lignite-operations/ 
11 
http://www.focus.si/files/programi/energija/2014/myth_buste
r_short.pdf 

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-to-sell-german-lignite-operations/
https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-to-sell-german-lignite-operations/
http://www.focus.si/files/programi/energija/2014/myth_buster_short.pdf
http://www.focus.si/files/programi/energija/2014/myth_buster_short.pdf
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a înregistrat pierderi peste 32 miliarde de 

euro12. 

Multe schimbări au avut loc deosebit de 

repede, și de multe ori nu au fost previzibile. 

Această situație a determinat unele 

sindicate13 și alte organizații ale societății 

civile să recunoască că o tranziție către un 

sistem energetic mai curat este necesară, în 

același timp accentuând faptul că această 

tranziție trebuie să fie una justă, cu o 

planificare și finanțare adecvate, și cu 

includerea muncitorilor în luarea deciziei. În 

2015, Organizația Internațională a Muncii a 

adoptat principiile pentru o asemenea 

tranziție justă14. 

Această recunoaștere la nivel global a nevoii 

de schimbare este în creștere și începe să 

ajungă și în sud-estul Europei. Industria 

cărbunelui din regiune este bazată în mare 

parte pe lignit, așadar este necesar ca minele 

să fie aproape de termocentrale din cauza 

puterii calorifice scăzute, nivelului ridicat al 

umidității și costurilor mari de transport 

asociate. Acest lanț de aprovizionare scurt a 

dat naștere la tot felul de măsuri al căror scop 

a fost păstrarea unui preț mic al lignitului 

pentru termocentrale, permițând unor mine 

neeconomice să continue să funcționeze. O 

astfel de măsură este acoperirea contribuțiilor 

sociale de către stat pentru minerii din Bosnia 

și Herțegovina între 2009 și 201515, de 

exemplu. 

Însă asemenea măsuri nu pot continua. 

Subvenționarea din bani publici unei industrii 

                                                           
12 http://www.hse.si/en/files/default/letna-
porocila/Annual%20report%20of%20the%20HSE%20Group%20
and%20the%20Company%202017_final.pdf 
13 De exemplu http://www.ituc-csi.org/what-s-just-
transition?lang=en si 
https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++29a3
3326-7a86-11e6-a6c7-525400b665de 
14http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_420286.pdf 
15 http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-state-aid-
cases-08Jun2015_0.pdf 

poluante nu este corectă atât timp cât 

celelalte sectoare trebuie să se descurce 

singure. Mai mult, toate statele din acest 

raport sunt fie membre ale Uniunii Europene, 

fie semnatare a Tratatului Comunității 

Energetice. În ambele cazuri ajutorul de stat 

pentru sectorul energetic este controlat strict 

și nu este permis dacă afectează concurența. 

Ajutoarele pentru funcționare sunt interzise în 

sectorul minier, fiind permise doar cele 

pentru închiderea carierelor16. Competiția 

aproape că nu există între minele de lignit, 

însă este importantă între tipuri diferite de 

generare a electricității, iar diverse companii 

producătoare ar fi afectate diferit de 

subvenții. 

Concomitent cu deschiderea pieței de energie 

din țările din sud-estul Europei care nu sunt 

membre UE și automat legiferarea strictă a 

subvențiilor, o altă provocare apare la orizont. 

Din cele 37 de unități pe cărbune ce 

funcționează în Bosnia și Herțegovina, 

Kosovo, Macedonia, Muntenegru și Serbia, cu 

o capacitate instalată de 8 658 MW, 34 dintre 

ele (7 662 MW) trebuie fie să implementeze 

măsuri pentru a respecta Directiva Europeană 

privind Instalațiile Mari de Ardere, fie să fie 

închise în următorii ani. Există planuri pentru 

a îmbunătăți măsurile de control al poluării la 

aceste termocentrale, însă acestea sunt 

afectate de o serie de probleme din cauza 

vârstei, fiind nevoie să fie închise gradual. 

Există numeroase planuri pentru noi 

termocentrale pe lignit în regiune – unele 

pentru a le înlocui pe cele existente, și unele 

complet noi. Guvernele și companiile de 

electricitate promovează adesea aceste 

proiecte ca unele care crează locuri de muncă 

noi și le salvează pe cele existente în minele 

de lignit, însă acest raport arată că aceste 

afirmații sunt aproape mereu exagerate și în 

                                                           
16 https://bankwatch.org/publication/risks-for-coal-and-
electricity-investments-in-the-western-balkans-ukraine-and-
moldova-due-to-state-aid-rules 

http://www.ituc-csi.org/what-s-just-transition?lang=en
http://www.ituc-csi.org/what-s-just-transition?lang=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420286.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420286.pdf
http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-state-aid-cases-08Jun2015_0.pdf
http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-state-aid-cases-08Jun2015_0.pdf
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unele cazuri chiar frauduloase. Cea mai mare 

nevoie de muncitori apare în carierele de 

cărbune și în faza de construcție pentru 

termocentrale. Cu toate acestea, în timp ce 

construcția necesită temporar muncă locală, 

declarațiile decidenților ignoră adesea că 

mulți angajați vor veni din China sau alte state 

datorită nevoii de cunoștințe specializate. 

Minele din regiune tind să aibă un surplus de 

personal în comparație cu cele din țările 

învecinate din UE. Indiferent dacă noi 

termocentrale vor fi construite sau nu, 

numărul de locuri de muncă din mine tot 

trebuie să fie redus dacă termocentralele 

existente vor să rămână viabile economic. 

Însă tranziția justă nu reprezintă doar 

reducerea graduală și planificată a locurilor de 

muncă din industria combustibililor fosili. În 

paralel, este crucial ca acele comunități care 

sunt acum dependente de combustibili fosili 

să înceapă să-și definească propriul viitor și să 

își planifice viața după eliminarea cărbunelui. 

Acest lucru nu se va întâmpla în cincizeci de 

ani – procesul este deja in desfășurare, și 

există pericolul să aibă loc un declin 

necontrolat în locul unei tranziții planificate. 

Orașe precum Plejevlja din Muntenegru și 

Gacko din Bosnia suferă deja din cauza 

dependenței de cărbune, iar răspunsul nu 

este mai mult cărbune, ci transformare și 

diversificare. 

Acest raport studiază situația pieței muncii în 

minele de lignit și termocentralele din sud-

estul Europei, precum și promisiunile legate 

de angajările din viitor. Autorii acestei lucrări 

sunt conștienți de faptul că aceste calcule 

sunt aproximative și că fiecare termocentrală 

și mină au caracteristicile proprii (de exemplu, 

majoritatea carierelor sunt deschise, dar o 

parte sunt subterane). Cu toate acestea, 

scopul este de a oferi o privire de ansamblu și 

de a sublinia o problemă generală prezentă în 

sud-estul Europei: faptul că decidenții fac 

promisiuni nerealiste despre păstrarea 

locurilor de muncă în industria lignitului. 

Aceștia nu se preocupă (în multe cazuri, nici 

măcar nu recunosc) de faptul că numărul 

angajaților din industria lignitului trebuie 

redus, indiferent de realizarea proiectelor noi 

de termocentrale. 

Toate țările și-au asumat organizarea 

sectoarelor energetice conform principiilor de 

piață, ceea ce înseamnă că industria 

electricității nu mai trebuie doar să producă 

electricitate, ci să o facă la un preț competitiv. 

Multe din termocentralele existente din 

regiune au deja probleme financiare serioase 

și ne așteptăm ca lignitul să devină și mai 

puțin viabil pe termen lung. Cu toate acestea, 

chiar și cei care nu ne împărtășesc viziunea 

unui sistem energetic cu emisii reduse de 

carbon trebuie să recunoască faptul că 

procesul creării unei tranziții juste dinspre 

supra-angajarea din sectorul minier este 

necesar de multă vreme. Început la timp, un 

dialog social real poate avea loc. Mai multe 

locuri de muncă pot fi reduse prin 

pensionarea angajaților decât prin șomaj 

obligatoriu, și mai multe fonduri pot fi strânse 

pentru asigurarea unei transformări durabile 

și bine planificate a regiunilor miniere. 
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Metodologie 

Acest raport analizează situația angajaților în 
termocentralele și minele de lignit din sud-
estul Europei precum și promisiunile 
referitoare la nivelurile viitoare de ocupare a 
forței de muncă. Acolo unde e posibil s-a 
comparat situația termocentralelor planificate 
a fi construite cu cea a termocentralei Šoštanj 
6 din Slovenia, aceasta fiind cea mai nouă și 
singura din sud-estul Europei care are date 
disponibile privind ocuparea forței de muncă. 

În ceea ce privește productivitatea activității 
miniere, comparația s-a făcut cu media 
europeană pentru anul 2015, conform cifrelor 
Euracoal. O abordare mai mult conservatoare, 
deoarece numeroase mine din Europa sunt 
neeconomice, astfel, dacă există intenția de 
continuare a activității, ar trebui vizat un nivel 
al productivității mult mai mare decât cel 
mediu. 

Pentru termocentralele și carierele pentru 
care nu există date separate, nivelurile de 
ocupare a forței de muncă au fost comparate 
cu cele ale termocentralei Stanari din Bosnia 
și Herțegovina, ca exemplu de termocentrală 
aflată în proprietate privată și îndeplinind 
aceleași condiții. Cu toate acestea, nici în 
cazul Stanari nu există date separate privind 
diviziunea locurilor de muncă între angajații la 
termocentrală și cei la cariere și nici nu este 
clar dacă nivelurile de ocupare a forței de 
muncă ale acestei termocentrale sunt 
durabile pe termen mediu. 

Autoarele raportului sunt conștiente de faptul 
că aceste calcule sunt destul de aproximative 
și că fiecare termocentrală și mină prezintă 

propriile caracteristici. În orice caz, scopul 
este de a oferi o imagine de ansamblu și de a 
sublinia o problemă prezentă în toată Europa 
de sud-est – aceea că factorii de decizie fac 
promisiuni nerealiste privind păstrarea 
locurilor de muncă din industria lignitului. 
Aceștia nu au abordat – sau, în multe cazuri, 
recunoscut – faptul că numărul locurilor de 
muncă din industria carboniferă trebuie 
redus, indiferent dacă se construiesc sau nu 
noi termocentrale. 

Toate țările s-au angajat ca sectoarele 
energetice să fie ghidate de principiile pieței, 
iar industria energiei electrice nu trebuie să se 
rezume doar la a genera electricitate, ci 
trebuie să o facă la un preț prin care poate 
concura cu alți producători. Multe dintre 
termocentralele existente în regiune se 
confruntă deja cu probleme financiare grave 
și ne așteptăm ca lignitul să devină din ce în ce 
mai puțin viabil pe termen mediu. 

Cu toate acestea, chiar și cei care nu ne 
împărtășesc viziunea asupra decarbonizării 
sistemului de electricitate în următorii 
douăzeci de ani trebuie să înțeleagă faptul că 
un proces just de tranziție de la 
suprasaturarea nivelului de angajați din 
sectorul lignitului este deja îndelung așteptat. 
Cu cât durează mai mult, cu atât va deveni 
mai drastic și mai puțin just procesul de 
tranziție. Un dialog social de cea mai bună 
calitate poate avea loc dacă acest proces este 
început devreme. Locurile de muncă pot fi 
reduse mai degrabă prin pensionarea celor 
angajați, decât prin disponibilizări forțate, și 
multe fonduri suplimentare pot fi colectate 
pentru asigurarea unei transformări bine 
planificate și durabile a regiunilor miniere. 
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Productivitatea carierelor de lignit în țările membre UE, 201517 

Țară Tone lignit 2015 Angajați extracție lignit, 2015 Tone/angajat 2015 

Bulgaria 35 900 000 11 765 3 051 

Republica Cehă 38 100 000 7 869 4 842 

Germania 178 100 000 15 428 11 544 

Grecia 45 400 000 4 919 9 230 

Ungaria 9 300 000 1 655 5 619 

Polonia 63 100 000 9 574 6 591 

România 24 000 000 10 600 2 264 

Slovacia 1 800 000 2 190 822 

Slovenia 3 200 000 1 274 2 512 

Total 398 900 000 65 274 6 111 

                                                           
17

 Euracoal https://euracoal.eu/info/country-profiles/ 
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România 

România are un mix energetic echilibrat, unul 

din cele mai diversificate din sud-estul 

Europei, generând 59.82 TWh de electricitate 

în 201718, din care 14 TWh din lignit, 1.1 TWh 

din huilă, 10.56 TWh energie nucleară, 10.04 

TWh din hidrocarburi, energia hidro însemând 

14.54 TWh și producția din surse regenerabile 

9.57 TWh. Acest mix face România să fie 

suficient de independentă și o plasează 

printre cei mai mari exportatori de 

electricitate din regiune. 

Declinul huilei 

Mineritul cărbunelui a fost cândva o industrie 

de succes în România, aproape un sfert de 

milion de oameni fiind angajați direct la un 

moment dat (în mine subterane și de 

suprafață), generând indirect alte 700 000 de 

locuri de muncă19. 

Industria a fost afectată puternic de un 

program lansat în 1997 cu fonduri de la Banca 

Mondială20, cu scopul de a închide minele de 

huilă neprofitabile. 

În 2000, populația din Valea Jiului – pricipala 

regiune producătoare de huilă în România – 

era estimată la 160-170 000 de locuitori, 

concentrați în mare parte în cele șase orașe 

miniere: Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani, 

Petrila și Aninoasa, incluzând de asemenea 

orașe mici precum Câmpul lui Neag și Lonea. 

La sfârșitul anilor 1990, 80% din forța de 

muncă încă depindea de mine pentru 

angajare și venit, iar în 2015 acest număr era 

încă mare, în ciuda faptului că situația 

                                                           
18https://www.entsoe.eu/data/power-stats/monthly-domestic/ 
19 http://www.puterea.ro/evenimente_puterea/conferintele-
puterea-modernizarea-sectorului-de-carbune-necesita-
investitii-de-2-miliarde-de-euro-84778.html 
20 
http://documents.worldbank.org/curated/en/79112146829519
3557/Romania-Mine-Closure-and-Social-Mitigation-Project 

demografică și economică a regiunii s-a 

schimbat mult în ultimii ani. 

Prin închiderea minelor, disponibilizări forțate 

și plecări voluntare, numărul minerilor din 

Valea Jiului a scăzut considerabil. Închiderea 

minelor a fost însoțită de numeroase 

concedieri. Se estimează că în 1989 erau în jur 

de 50 000 de angajați în mine (incluzând 

minerii de subteran și personalul auxiliar). 

Numărul angajaților din minele Văii Jiului era 

estimat la 18-20 000 în anul 2000, coborând 

astăzi la 4 700. Impactul șomajului a fost 

considerabil, și faptul că unsprezece din cele 

cincisprezece mine inițiale au fost închise 

până în 2015, impactul social va continua să 

crească. Nu au existat programe sociale de 

termen lung, în ciuda faptului că minerii 

concediați și familiile lor nu au mai protestat 

precum au făcut-o la începutul anilor 1990, 

când teama pierderii locului de muncă a fost 

simțită pentru prima dată. Unii au plecat să 

muncească în străinătate, unii trăiesc și astăzi 

în cartiere defavorizate, și aproape nimeni nu 

a mai găsit de muncă în zonă, care a rămas 

monoindustrială și lipsită de oportunități 

pentru apariția unui alt tip de afaceri.  

În 1990 erau 15 mine active în Valea Jiului, 

însă până în 2016: 

 Opt unități miniere s-au închis între 1994 

și 2015: Câmpul lui Neag, Valea de Brazi, 

Bărbățeni, Aninoasa, Iscroni, Dâlja, 

Petrila Sud și Lonea. 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/791121468295193557/Romania-Mine-Closure-and-Social-Mitigation-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/791121468295193557/Romania-Mine-Closure-and-Social-Mitigation-Project


 

CEE Bankwatch Network  

 

11 Cacealmaua locurilor de muncă din industria cărbunelui 

 Cinci unități miniere considerate 

neprofitabile (Uricani, Paroșeni, Petrila, 

Vulcan, Livezeni) au fost închise la 

sfârșitul lui 2017, primind ajutor de stat 

în acest sens21. 

 Două unități considerate profitabile 

(Lupeni și Lonea) sunt administrate de 

Complexul Energetic Hunedoara (CEH). 

Încetarea activității la aceste unități este 

prevăzută a începe în 2024, însă printr-un 

acord recent între operatorul minelor – 

Complexul Energetic Hunedoara – 

Ministerul Energiei și două confederații 

sindicale au extins acest termen până în 

202722. 

Complexul Energetic Hunedoara, care 

administrează două termocentrale – Paroșeni 

și Mintia – și cele două mine de huilă rămase, 

a înregistrat pierderi în 2017 de aproximativ 

770 milioane de lei (17 milioane de euro) și a 

intrat în insolvență în 201623. Compania a 

produs puțin peste 1% din electricitatea 

României în 2017 și angajează 4 50024 de 

oameni în mine și termocentrale. Economiștii 

consideră că nu există alte opțiuni în afara 

reducerii costurilor și automat a personalului. 

“România nu își mai poate permite să 

plătească milioane de euro în fiecare an 

pentru a menține o industrie care nu este 

modernizată și eficientă”, consideră 

analistului economic Ilie Șerbănescu25.  

                                                           
21 Măsura aprobată de Guvern este în conformitate cu Decizia 
2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind 
ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive și cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 
1.020/final, prin care Comisia Europeană a autorizat România 
să acorde din fonduri publice un ajutor de stat de 1,169 
miliarde lei (aproximativ 270 de milioane de euro) în vederea 
închiderii minelor de cărbune necompetitive (…), în perioada 
2011-2018. 
22http://www.romania-
actualitati.ro/minele_lonea_si_lupeni_inchise_in_2027_iar_nu
_in_2024_cum_era_prevazut-101993 
23 http://www.romaniajournal.ro/hunedoara-energy-complex-
is-officially-insolvent/ 
24 http://www.zf.ro/profesii/vesti-bune-angajatii-complexului-
energetic-oltenia-si-complexului-energetic-hunedoara-vor-
primi-de-paste-prime-intre-220-si-1-100-de-lei-17115986 
25 http://actmedia.eu/energy-and-environment/romania-s-
coal-production-and-imports-rose-in-2015/62490 

Conform Deciziei Consiliului European 

2012/1020 și 2015/8066, toată activitatea de 

subteran trebuie să înceteze până în 

decembrie 2017, iar lucrările de reconstrucție 

ecologică și monitorizare de mediu ar trebui 

să fie finalizate până în 2019. În ciuda acestui 

fapt, Guvernul României negociază cu Comisia 

Europeană pentru a permite ajutor de stat 

pentru închiderea minelor de subteran Lonea 

și Lupeni pe de o parte, și pentru a păstra 

două unități ale termocentralelor (Mintia 3 și 

Paroșeni 4) în operare, dovedind încă o dată 

că acest sector nu poate fi ținut în viață decât 

artificial. 

Dacă este o lecție care poate fi învățată din 

acest exemplu, aceasta este că închiderea 

minelor și reducerea treptată a unui sector 

care a fost sigur și bine plătit necesită o 

planificare temeinică și o strategie pentru 

diversificare timpurie. 

 

Minele de lignit existente 

Complexul Energetic Oltenia (CEO) este a treia 

cea mai mare companie în privința angajaților 

– 13 28126 la sfârșitul lui 2017, cu 2 000 de 

angajați mai puțin comparativ cu 2015 când 

numărul total ajungea la 15 268 angajați și 

depășită doar de alți giganți de stat, Poșta 

Română și Căile Ferate. Însă declinul din 1994, 

când erau 45 000 de angajați, continuă și 

astăzi. Doar în 2015 CEO a avut pierderi de 

200 milioane de euro. În 2016, compania și-a 

redus pierderile la aproximativ 31 milioane de 

euro, în timp ce în 2017, cu o producție 

scăzută de energie din surse hidro și eoliene, 

CEO a înregistrat un profit de 41 milioane de 

euro27. 

  

                                                           
26https://www.ceoltenia.ro/job-uri/locurile-noastre-de-munca/ 
27 http://www.investenergy.ro/complexul-energetic-oltenia-pe-
profit-2017/ 
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Tabel număr total de angajați în fiecare carieră 

Numele carierei de 

lignit 

2013 

Numărul 

total de 

angajați 

2014 

Numărul 

total de 

angajați 

2015 

Numărul 

total de 

angajați 

2016 

(doar numărul total 

de angajați la nivelul 

tuturor carierelor) 

2017 

Numărul 

total de 

angajați28 

UMC Rovinari 548 562 504 N/A 390 

Tismana I + II 742 782 791 N/A 695 

Pinoasa 572 607 613 N/A 535 

USM Rovinari 695 700 590 N/A N/A 

Roșia 1 313 1 258 1 205 N/A 991 

Peșteana 1 146 1 130 1 008 N/A 738 

Seciuri 1 281 1 168 339 N/A N/A 

Lupoaia 1 038 1 032 954 N/A 700 

Roșiuța 1 235 1 226 1 177 N/A 977 

Husnicioara 661 660 616 N/A 421 

Jilț Sud 1 784 1 421 1 228 N/A 859 

Jilț Nord 1 045 982 896 N/A 747 

UMC Motru 311 299 167 N/A N/A 

Locuri de muncă 

aparat executiv 

divizie minieră 

218 149 130 N/A N/A 

TOTAL 12 589 11 976 10 218 8 83229 7 053 

                                                           
28 Răspuns primit de Asociația Bankwatch Romania pe 25 aprilie 2018, la o cerere de informații adresată Complexului Energetic Oltenia  
29 http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%2013.03.2017/Anexa%202.docx, page 13 

http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%2013.03.2017/Anexa%202.docx
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Complexul Energetic Oltenia a fost înființat în 

2012 prin fuziunea Companiei Naționale a 

Lignitului Oltenia și cele trei mari complexuri 

energetice Rovinari, Turceni și Craiova.  

Compania administrează astăzi 15 cariere 

deschise și 4 termocentrale. Acționarii săi sunt 

Statul Român prin Ministerul Energiei 

(77.15%), Fondul Proprietatea (21.56%), 

Electrocentrale Grup SA (0.84%) și Închidere și 

Conservare Mine (0.44%). Activitățile de 

minerit au început în 1957, iar 

termocentralele au fost construite intre 1964 

și 1987.  

Activitatea minieră a Complexului Energetic 

Oltenia era realizată de 7 053 mineri în 13 

cariere în 2017, producând 22.5 milioane de 

tone de cărbune în 201730, o scădere 

semnificativă de 7.2 milioane de tone față de 

anul 2012, atunci când compania a fost 

înființată31. Această micșorare a producției 

este și mai impresionantă dacă ne uităm la 

rezultatele din 2008, când au fost produse 34 

de milioane de tone de lignit32. 

Productivitatea activității miniere era de 3 190 

tone/angajat în 2017, o creștere substanțială 

de la 1 778 tone/angajat în 2013, dar foarte 

departe de nivelul de productivitate al altor 

state membre UE precum Polonia sau 

Republica Cehă, state-referință pentru actorii 

români. Dacă ar fi atins o productivitate 

medie de 6 111 tone/angajat,  ar fi fost nevoie 

doar de 3 671 de lucrători. 

Și costul de producție per tona de lignit a 

urmat aceleași tendințe, scăzând de la 61,53 

lei/tonă la 52,65 lei/t în 2016. În raportul 

grupului de lucru lignit elaborat de Ministerul 

                                                           
30 
http://ceoltenia.ro/documente/AGOA/Sedinta%20AGOA%2015
.05.2018/Anexa%201%20la%20AGOA.pdf, page 16 
31http://energie.gov.ro/wp-
content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-
22072016.pdf tabel pag. 17 
32 Draft-ul de Steategie Energetică 2015-2035,  
http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b 

Energiei se menționează că 50% din costul de 

producție pentru o tonă de lignit este 

reprezentat de cheltuielile cu personalul și 

15% de consumul de energie33. Cu toate 

acestea, în contextul restructurării sectorului 

până în 2030, raportul menționează numai 

măsuri precum reducerea echipamentului cu 

30% și economii la energie în operarea 

minelor de 47% până în 2030. Nici un cuvânt 

despre alte modificări ale personalului, care 

sunt inerente o dată cu creșterea eficienței 

echipamentelor, și care au cea mai mare 

contribuție în costul total al lignitului. 

Planul de restructurare, reorganizare și 

eficientizare al companiei pentru 2017-2018 

prevede disponibilizarea unui număr de 1 740 

de angajați (1 000 în 2017 și 740 începând din 

mai 2018) 34, în timp ce în perioada ianuarie – 

septembrie 2016, complexul a disponibilizat 

deja 802 angajați35. 

Procesul de închidere a minelor de lignit 

continuă: Mina Seciuri a fost închisă în mai 

2017, iar următoarea mină a cărei închidere 

este programată este Rovinari începând cu 

2019, anticipându-se că de atunci mina va 

rămâne fără cărbune. Această carieră are în 

prezent 390 mineri. Cariera Peșteana, cu 738 

de angajați, își va înceta operațiunile în 2023 

din același motiv. 

Husnicioara ar fi trebuit să se închidă la 

sfârșitul lui 2016, fiind furnizorul “captiv” 

pentru un singur beneficiar – termocentrala 

Halânga, care a intrat în faliment în prima 

parte a anului 2016. Cu toate acestea, cariera 

a produs 690 000 tone de lignit în 2017, având 

un număr total de personal angajat de 421, 

scăzând de la 661 în 2016. 

                                                           
33http://energie.gov.ro/wp-
content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-
22072016.pdf, pag. 20, fig. 9 
34http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%201
3.03.2017/Anexa%202.docx, page 24 
35http://ceoltenia.ro/lista-nominala-personalului-afectat-de-
planul-de-disponibilizare/?parent_page=142 

http://ceoltenia.ro/documente/AGOA/Sedinta%20AGOA%2015.05.2018/Anexa%201%20la%20AGOA.pdf
http://ceoltenia.ro/documente/AGOA/Sedinta%20AGOA%2015.05.2018/Anexa%201%20la%20AGOA.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b
http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b
http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
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Se anticipează că producția de lignit va urma 

tendința de scădere a producției de 

electricitate în 2020, de la 23 de milioane de 

tone/an la 19,7 milioane de tone/an, însă 

raportul grupului de lucru liginit menționează 

o creștere a producției de 4,5 milioane de 

tone/an începând cu 2021, când o nouă 

unitate cu o capacitate de 600 MW ar trebui 

să intre în folosință. 

În ciuda tuturor dovezilor care indică atât o 

scădere a consumului de electricitate și 

automat a producției, precum și a rezervelor 

de cărbune, CEO pune presiune asupra 

Guvernului pentru emiterea unor Hotărâri 

pentru exproprierea terenurilor și caselor de 

la marginea minelor ce urmează a fi extinse.  

 

 

                                                           
36 
http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%2013.

03.2017/Anexa%201.docx, page 32 

Un astfel de HG a fost emis în decembrie 2016 

pentru mina Jilț Nord, fapt ce a dus la 

proteste, procese și intervenția Avocatului 

Poporului în cazul procedurii de adoptare a 

actului, precum și asupra prețului absurd de 1 

euro/metru pătrat oferit proprietarilor, 

indiferent de ce se afla pe acel teren – fie o 

pădure, o livadă sau o casă37. 

Alte cinci decizii similare au fost listate în 

documentul elaborat de grupul de lucru 

menționat mai sus: pentru Jilț Sud și Roșia 

până la sfârșitul anului 2016, pentru Pinoasa și 

Tismana până în iunie 2017, și pentru Roșiuța 

până la sfârșitul lui 2017. În iunie 2018 a fost 

adoptată doar o singură Hotărâre de Guvern, 

referitoare la cariera Roșia38. 

Toate aceste cariere au primit în 2016 

acorduri de mediu pentru extindere după 3 

                                                           
37 http://stories.bankwatch.org/a-village-disappearing 
38http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-
presa-privind-proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-
incluse-pe-agenda-sedintei-guvernului-romaniei-din-08-iunie-
2018 

Producția de lignit în fiecare carieră (milioane de tone)36 2014 2015 2016 

Roșia 3.045 3.617 2.61 

Peșteana 1.93 2.016 1.56 

Rovinari 0.957 1.119 0.693 

Tismana I+II 2.141 2.665 3.482 

Pinoasa 1.050 1.500 1.859 

Roșiuța 2.945 3.348 3.093 

Lupoaia 2.270 2.340 2.250 

Husnicioara 1.216 1.098 0.437 

Jilț Sud 2.515 2.301 1.354 

Jilț Nord 1.696 2.185 2.222 

Berbești 1.532 0.213 0 

Total 21.29 22.40 19.56 

http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%2013.03.2017/Anexa%201.docx
http://ceoltenia.ro/documente/AGEA/Sedinta%20AGEA%2013.03.2017/Anexa%201.docx
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ani de procese și o procedură de infringement 

din partea Comisiei Europene, deoarece 

Complexul solicitase în trecut doar aprobarea 

defrișării suprafețelor pe care ar urma să aibă 

loc extinderea, nu și pentru extinderea 

propriu-zisă a carierei. Chiar și procesul de 

autorizare recent nu a respectat prevederile 

Directivei pentru Evaluarea Impactului de 

Mediu ce țin de participarea publicului la 

luarea deciziei sau de accesul la 

documentație. În consecință, Bankwatch 

România a cerut în instanță suspendarea 

acestor acte. 

Termocentralele existente 

În decembrie 2017, Complexul Energetic 

Oltenia avea 3 945 de angajați39 pentru o 

capacitate instalată 3 570 MW – 1 320 MW 

Rovinari (4 unități), 2 310 MW Turceni (4 

unități), 630 MW Ișalnița (2 unități), 300 MW 

Craiova (2 unități) și o producție de 14 932 

GWh în 2017, rezultând o productivitate de 

3,78 GWh pe angajat. O productivitate mai 

scăzută comparativ cu Šoštanj din Slovenia cu 

17.5 GWh/angajat. 

Termocentrala Ișalnița are o capacitate 

instalată de 630 MW – 2 unități de 315 MW – 

și este una dintre cele mai vechi 

termocentrale din țară, pusă în operațiune în 

1964 și 1968 respectiv. 203 TWh au fost 

produși de atunci, astăzi lucrând 650 de 

persoane în termocentrală. În 2017 a produs 

2348 GWh40, înregistrând o productivitate de 

3.61 GWh/angajat/an. A fost modernizată 

prin echiparea celor două unități cu instalații 

de desulfurare și pentru evacuarea zgurii și a 

cenușii în șlam dens41. Conform unei analize 

legale a conformării termocentralelor 

                                                           
39 Answer to a request for public information received by 
Bankwatch Romania, 25.04.2018 
40 
http://ceoltenia.ro/documente/AGOA/Sedinta%20AGOA%2015
.05.2018/Anexa%201%20la%20AGOA.pdf, page 16 
41 http://ceoltenia.ro/despre/domenii-de-
activitate/producerea-de-energie/ 

realizată în 2016 la comanda Greenpeace 

România, unitățile de la Ișalnița sunt două din 

puținele (10 din 31) care funcționează 

respectând legislația în vigoare42. 

Termocentrala Rovinari, ale cărei șase unități 

au fost construite între 1972 și 1978, are o 

capacitate instalată funcțională de 1.320 MW 

– 4 unități de 330 MW. De când a intrat în 

operare prima unitate la Rovinari în 1972, 

termocentrala a produs 182 TWh de 

electricitate, având în prezent 1 386 de 

angajați. Două unități (5 și 6) au beneficiat de 

derogări de la limita de emisii pentru NOx 

până la 31.12.2017, în baza Tratatului de 

Aderare. Unitatea 6 a întreprins lucrări de 

modernizare pentru a se alinia la valorile 

limită legale de emisii NOx, în timp ce unitatea 

5 este în plin proces de modernizare. Unitățile 

3 și 4 au o derogare la NOx până în iunie 2020, 

în conformitate cu Planul Național de 

Tranziție din Directiva pentru Emisii 

Industriale. Productivitatea termocentralei a 

fost de 4.64 GWh/angajat/an în 2017, fiind 

cea mai performantă termocentrală din cele 4 

administrate de CEO. 

Termocentrala Turceni a fost dată în uz între 

1978 și 1987 cu 7 unități de 330 MW, dar 

asemenea celei de la Rovinari, astăzi nu are 

decât 1 320 MW de capacitate în 4 unități. 

Alte două (1 și 7) au beneficiat de o derogare 

de 20 000 de ore până în 2015 prin Directiva 

pentru Instalații Mari de Ardere, în timp ce 

unitatea 6 nu a mai furnizat electricitate în 

sistemul național din 2012 din cauza unor 

probleme tehnice majore. Se anticipează că 

unitatea 3 va fi închisă în 2029, fără a se 

menționa alte date pentru restul unităților. 

Termocentrala are 1 375 de angajați în 

prezent, o descreștere bruscă de la 4 500 la 

                                                           
42 
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/
publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Roman
ia_in_2016.pdf, page 17 

http://ceoltenia.ro/despre/domenii-de-activitate/producerea-de-energie/
http://ceoltenia.ro/despre/domenii-de-activitate/producerea-de-energie/
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termocentralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf
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începutul lui 201243. Cele 4 unități au generat 

o producție de electricitate de 5 043 GWh în 

2017, având o productivitate de 3.66 

GWh/angajat/an. Termocentrala Turceni a 

fost subiectul unei serii de proceduri legale la 

nivel național și european, trecând și prin 

mecanismul de conformare al Băncii 

Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

când nu a reușit să obțină acordurile de mediu 

conforme cu standardele Directivei pentru 

Emisii Industriale pentru unitățile 644 și 745. 

Termocentrala Craiova II este cea mai nouă 

dintre cele patru, dată în uz în 1987 cu o 

capacitate instalată de 300 MW în două 

unități și furnizând atât electricitate în 

sistemul național, precum și căldură pentru 

orașul Craiova. Termocentrala avea 592 de 

angajați în 2017 și a produs 1 098.5 GWh de 

electricitate, având cea mai scăzută 

productivitate de 1.85 GWh/angajat/an, 

situație care contrastează cu vechimea și 

eficiența termocentralei. Ambele unități au 

fost modernizate în 2015 și echipate cu 

instalații de desulfurare, însă au funcționat 

ilegal în perioada 2010 – 2016 deoarece nu au 

avut autorizația integrată de mediu.  

Se anticipează că producția CEO va scădea de 

la 14 TWh în 2016 la 13,4 în 2030, dar aceste 

calcule se bazează pe construcția unei noi 

unități la Rovinari, fapt ce pare din ce în ce 

mai puțin probabil. 

 

 

Proiectul Rovinari 600 MW  

                                                           
43 http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-
complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-
1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html  
44 http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-
releases/ebrd-suspends-loan-romanian-coal-plant-turceni 
45 
http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/schimbari-
climatice-energie/carbunele-energia-trecutului/gnm-suspenda-
activitatea-grup-7-Turceni/ 

Planurile pentru construcția unei noi unități la 

termocentrala Rovinari există de mai mult de 

5 ani, și au părut să avanseze în 2013, când 

Guvernele României și Chinei au semnat un 

Memorandum de Înțelegere în care acest 

proiect figura între investițiile planificate. 

China Huadian Engineering (CHE) ar trebui să 

construiască unitatea de 600MW, iar băncile 

chineze ar trebui să asigure finanțarea. CHE ar 

fi principalul contractant, însă construcția 

propriu-zisă va fi realizată de companii 

românești. De atunci și până astăzi au avut loc 

mai multe călătorii ale oficialităților române în 

China, dar și delegații chineze au vizitat situl 

proiectului. Mai mult, un studiu de prefeza-

bilitate a fost finalizat însă nu a fost făcut 

public, iar compania mixtă Huadian-Oltenia a 

fost înființată în 2015. 

http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
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Diverse numere au fost vehiculate în privința 

locurilor de muncă create de acest proiect: 4 

000 în “faza de implementare” (fără a se 

specifica dacă muncitorii vor fi români, chinezi 

sau ambele), apoi 3 000 de locuri de muncă 

păstrate de-a lungul proiectului, 1 800 de 

poziții nou create în sectorul minier, conform 

comunicatului de presă publicat de Guvernul 

României după semnarea Memorandumului 

din 201346.  

Mai realistă este estimarea fostului director 

CEO de 500 de locuri de muncă – probabil 

pentru funcționarea termocentralei -, citată în 

presa locală47. Pe website-ul48 CEO consumul 

de lignit al noii unități este estimat la 4.6 

milioane de tone, cantitate care ar proveni din 

carierele Roșia, Tismana și Pinoasa. 

Speculațiile potrivit cărora pentru această 

cantitate de cărbune vor fi menținute 3 000 

de locuri de muncă sunt aberante, acest lucru 

traducându-se într-o productivitate de 1 533 

tone/angajat/an, cu mult sub nivelul din 2017 

                                                           
46 http://gov.ro/ro/stiri/masuri-pentru-realizarea-unei-
investitii-importante-la-sucursala-electrocentrale-rovinari 
47 http://www.puterea.ro/economie/chinezii-de-la-huadian-
vin-la-rovinari-pentru-discutii-despre-grupul-de-500-mw-
88911.html 
48https://ceoltenia.ro/societate-de-proiect-pentru-
termocentrala-de-600-mw-de-la-rovinari/ 

de 3 190 tone/angajat/an înregistrat de 

companie, dar și sub media UE de 6 111 

tone/angajat/an. În ipoteza în care s-ar atinge 

media UE, pentru cele 4.6 milioane de tone ar 

fi necesar 753 de angajați în cele trei cariere, 

nu 2 221 cât lucrează în prezent. 

 

Nu a fost realizat un studiu de impact asupra 

mediului pentru acest proiect, care în 

momentul de față pare a fi blocat. 

Memorandumul de Înțelegere estimează 

costurile proiectului la 847 639 milioane de 

euro și o durată de viață de 30 de ani, 

începând din 2019.  

 

Deși nu a fost anunțată producția anuală 

planificată în această nouă unitate, acordul 

pentru înființarea companiei mixte Huadian-

Oltenia estimează un total de 6 750 de ore de 

funcționare pe an, cu o eficiență tehnică de 

41,72%, ce ar rezulta într-o producție de 

4,050 GWh/an. Dacă luăm în considerare 

estimarea de 500 de locuri de muncă, aceasta 

s-ar traduce în 8,1 GWh/angajat/an, de două 

ori mai puțin decât productivitatea de la 

Šoštanj 6 din Slovenia – așadar și acest număr 

de salariați este nerealist. Raportându-ne la 

Šoštanj 6, un total de 231 de angajați pare mai 

posibil. 

http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
http://adevarul.ro/locale/targu-jiu/230-salariati-complexurile-energetice-turceni-rovinari-vor-disponibilizati-1_50ae98d97c42d5a6639e4ab3/index.html
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Concluzii 

Acest raport arată că promisiunile ce țin de 

angajări în termocentralele planificate în sud-

estul Europei, în cazurile în care suficiente 

informații au fost disponibile, sunt exagerate. 

De fapt, arată că cifrele privind aceste locuri 

de muncă sunt în scădere, în timp ce 

companiile energetice se confruntă cu 

incertitudini de ordin economic și au 

dificultăți în a-și menține numărul curent de 

angajați. 

România este singura țară din regiune care a 

trecut printr-un proces de închidere a minelor 

de huilă la începutul anilor 2000, iar acesta a 

fost unul eșuat, precum și singura care în 

prezent are mai mulți salariați în sectorul 

energiei regenerabile decât cel al cărbunelui. 

Producția de electricitate din cărbune a scăzut 

de la 37% în 2011 la 25% în 2015, în timp ce 

aportul regenerabilelor a crescut de la 2% la 

15%.  

Planurile pentru construcția unei noi unități 

de 600 MW la termocentrala Rovinari există 

de mai bine de 5 ani, dar este puțin probabil 

că se vor materializa, având în vedere faptul 

că producția de lignit urmează tendințe 

descendente.  

România este poate țara în care este cel mai 

urgent ca guvernul să recunoască că tranziția 

către un sistem energetic curat este necesară, 

în același timp asigurându-se că această 

tranziție este justă, cu o planificare adecvată, 

finanțată suficient și cu implicarea angajaților 

în luarea deciziei. 

România, dar și alte țări precum Marea 

Britanie, care au trecut prin închideri prost 

planificate în sectorul minier, reprezintă o 

dovadă că participarea reală și planificarea 

transparentă trebuie să aibă loc astfel încât 

comunitățile miniere să ajungă la o economie 

mai sustenabilă și diversă. Pe scurt, o tranziție 

justă trebuie planificată și implementată de 

urgență. 
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Recomandări: 

 Guvernele și companiile trebuie să  

renunțe la afirmațiile exagerate în 

privința locurilor de muncă în sectorul 

cărbunelui și să examineze 

multitudinea de alternative pentru 

stimularea pieței muncii, în special în 

domeniul eficienței energetice în 

sectorul rezidențial. 

 Este nevoie de evaluări ale 

vulnerabilităților sociale și legate de 

șomaj pentru minele și 

termocentralele existente. 

 Planurile pentru închiderea minelor, a 

depozitelor de cenușă, haldelor de 

steril și a termocentralelor, precum și 

cele pentru reabilitarea terenurilor, 

trebuie create și trebuie calculate 

nevoile pentru locuri de muncă în 

acesastă direcție. 

 În comunitățile afectate de minerit 

trebuie demarate procese pentru 

planificarea unui viitor fără cărbune. 

Acestea trebuie integrate ținând cont 

și de dezvoltarea economică, dar și de 

infrastructură, educație, politicile 

sociale sau cele publice sau cele 

referitoare la participare. Politicile „de 

jos în sus” pot avea mai mult succes 

decât cele „de sus în jos”, localnicii 

cunoscând cel mai bine care sunt 

nevoile lor. 

 Politicile energetice și climatice ale 

statului, dar și inițiativele locale de 

dezvoltare, trebuie să conțină 

prevederi ce țin de tranziția justă. 

Acestea trebuie să fie supuse 

consultării cu publicul larg într-un 

moment în care toate opțiunile sunt 

încă posibile. 

 Ca parte a strategiilor de dezvoltare a 

competențelor, guvernele trebuie să 

promoveze recalificarea muncitorilor 

și pregătirea lor în domeniul 

tehnologiilor fără impact negativ 

asupra mediului. 

 Trecerea la o schemă de sprijin 

performantă pentru energia 

regenerabilă trebuie realizată cât mai 

curând și mai eficient posibil în țările 

din sud-estul Europei. Acest lucru va 

asigura o perspectivă clară pentru 

investitorii din domeniul energiei 

regenerabile până în 2030 cel puțin. 

 Participarea publicului trebuie 

asigurată încă de la început pentru 

toate proiectele din sectorul 

energetic, inclusiv cel al 

regenerabilelor, astfel încât tranziția 

energetică să fie mai ușor acceptată 

de către public. 

 Sistemele de producere a energiei din 

surse regenerabile de la nivelul 

comunităților trebuie să fie 

reglementate juridic și sprijinite de 

către guverne, pentru a asigura 

acceptarea publică a energiei 

regenerabile și a stimula aceste 

comunități. 

 Statele și regiunile trebuie să ia în 

considerare cum să folosească 

fondurile europene cât mai eficient 

pentru transformarea comunităților 

miniere, iar Uniunea Europeană 

trebuie să se asigure că asemenea 

fonduri sunt disponibile și în țările în 

procedura de pre-aderare. 

 Fondurile trebuie direcționate în 

folosul comunităților și nu pentru 

susținerea continuă a industriei 

carbonifere. 



În mai multe tări din sud-estul Europei 
este planificată constructia de noi 
termocentrale pe cărbune. Această 
situatie contrastează cu cea din 
Uniunea Europeană, unde nu există 
intentia de a construi asemenea 
centrale din cauza impactului lor 
asupra mediului și a sănătătii, precum 
și din motive economice. Planurile 
din sud-estul Europei sunt însotite 
de promisiuni de noi locuri de muncă 
sau salvarea celor existente. Acest 
raport examinează aceste promisiuni 
și descoperă că aproape în fiecare 
caz ele sunt exagerate. De fapt, nici 
măcar numărul curent de angajati nu 
poate fi păstrat de cele mai multe ori, 
astfel încât un plan corect și inclusiv 
pentru transformarea comunitătilor 
dependente de cărbune devine necesar.

“

“


