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1 În acest raport, Europa de sud-est 
include Albania, Bulgaria, Bosnia și 
Herțegovina, Croația, Grecia, 
Kosovo, Macedonia, Muntenegru, 
România și Serbia. 

Sumar executiv

în mai multe ţări din

sud-estul Europei1 este

planificată construcţia

de noi termocentrale pe

cărbune. Această

situaţie contrastează cu

cea din Uniunea

Europeană, unde nu

există intenţia de a

construi asemenea

centrale din cauza

impactului lor asupra

mediului şi a sănătăţii,

precum şi din motive

economice. Planurile

din sud-estul Europei

sunt însoţite de

promisiuni de noi locuri

de muncă sau salvarea

celor existente. Acest

raport examinează

aceste promisiuni şi

descoperă că aproape în

fiecare caz ele sunt

exagerate. De fapt, nici

măcar numărul curent

de angajaţi nu poate fi

păstrat de cele mai

multe ori, astfel încât

un plan corect şi

inclusiv devine necesar

pentru transformarea

comunităţilor

dependente de cărbune.

probabil campioana regională în ceea ce priveşte

exagerările referitoare la numărul de locuri de muncă

create, declaraţiile în presă de la ofertantul preferat

sugerând că 10 000 de angajări vor avea loc în perioada

construcţiei şi 500 în timpul funcţionării. Analiza noastră

arată că va fi nevoie de cel mult 1600 de muncitori în faza

de construcţiei - şi mulţi dintre ei sunt specialişti din afara

ţării - iar după punerea în uz nu vor lucra mai mult de 200

de oameni.

în alte cazuri precum Tuzla 7 şi Banovici în Bosnia şi

Herţegovina sau Pljevlja II în Muntenegru nu este

menţionat numărul de angajări, însă afirmaţiile despre

păstrarea locurilor de muncă în mine sunt frecvente.

în realite însă, majoritatea minelor şi termocentralelor

sunt deja neprofitabile şi chiar dacă nu sunt construite

termocentrale noi, numărul muncitorilor, mai ales în

sectorul minier, va trebui redus. Toate ţările s-au angajat

să participe într-o piaţă regională de energie, fie ca

membre ale Uniunii Europene sau prin Tratatul

Comunităţii Energetice, ceea ce înseamnă că subvenţiile

nu mai pot fi acordate arbitrarîn sectorul energetic, ci

trebuie să urmărească reguli stricte pentru a crea acelaşi

cadru comeptiţional pentru toţi jucătorii.

în acelaşi timp, ritmul schimbărilor climatice s-a

accelerat. S-a calculat că cel puţin 80% din rezervele de

cărbune trebuie să rămână în pământ dacă vrem să putem

evita creşterea catastrofală a temperaturii medii globale

cu mai mult de 2 grade Celsius. Chiar şi această ţintă este

considerată o schimbare prea mare pentru a asigura

siguranţa celor mai vulnerabile ţări, astfel încât părţile

participante la Summitul de la Paris din 2015 au decis să

încerce să limiteze schimbările la 1.5 grade. Conform unei

noi cercetări realizate de Oil Change International, pentru

realizarea acestui obiectiv este necesar să nu mai fie

construită infrastructură nouă pentru extragerea şi

transportul combustibililor fosili, iar statele nu ar trebui să

mai autorizeze astfel de activităţi.

Termocentrala e-Re 500

MW din Kosovo este
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2 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Revie
w_2015.pdf, pag. 12 

O dată cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris, se

anticipează că şi cadrul politic pentru o tranziţie justă şi

bine planificată va avea un rol central. între timp, numărul

de angajaţi în sectorul energiei regenerabile la nivel global

continuă să crească semnificativ, ajungând la 7.7 milioane

în 20142, cu 18% mai mult decât în anul precedent, din care

1.2 milioane în UE. Şi în sectorul eficienţei energetice se

prefigurează creşteri asemănătoare.

Astfel, o tranziţie bine planificată şi justă pentru angajaţii şi

comunităţile care depind de cărbune este necesară. Ţările

care şi-au restructurat şi în unele cazuri şi-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 şi

participarea celor afectaţi.

Până acum, nici o ţară din Europa de sud-est nu are un

plan adecvat pentru o tranziţie justă a zonelor miniere.

Acest lucru reprezintă atât un atât un potenţial pentru

viitoare probleme sociale, dar şi o oportunitate pentru a

permite oamenilor din aceste regiuni să imagineze viitorul

pe care şi-l doresc şi să planifice viaţa fără cărbune.

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
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3 https://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/118
03.PDF 
 

 

 

                                                           
4 http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 
5 http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/ 

Introducere - planuri pentru noi mine

de lignit şi termocentrale

în 2004, Banca

Mondială3 prevenea

ţările că numărul de

locuri de muncă din

industria cărbunelui în

Europa de sud-est nu

putea fi susţinută

economic. Estima

atunci că forţa de

muncă trebuia să fie

redusă cu între 68% şi

83% pentru ca industria

să devină profitabilă. O

asemenea decizie

politică dificilă nu a fost

luată de guvernările

succesive, care nu au

reuşit să planifice sau

să implementeze

strategii coerente

pentru o reorganizare

justă şi bine organizată

a industriei.

schimbărilor climatice s-a accelerat. S-a calculat că cel

puţin 80% din rezervele de cărbune trebuie să rămână în

pământ dacă vrem să putem evita creşterea catastrofală a

temperaturii medii globale cu 2 cel mult grade Celsius4.

Chiar şi această ţintă este considerată o schimbare prea

mare pentru a garanta siguranţa celor mai vulnerabile ţări,

astfel încât părţile participante la Summitul de la Paris din

2015 au decis să încerce să limiteze creşterea la 1.5 grade.

într-un raport recent realizat de Oil Change International5

se arată că emisiile potenţiale care provin de la petrolul,

gazul natural şi cărbunele în exploatare în prezent ar duce

la o creştere a temperaturii globale mai mare de 2 grade

Celsius. Doar rezervele din exploatările existente de petrol

şi gaz natural, fără a lua în considerare cărbunele, ar duce

la o creştere de peste 1.5 grade Celsius. Astfel, s-a arătat

că:

este necesar să nu mai fie construită infrastructură

nouă pentru extragerea şi transportul combustibililor

fosili, iar statele nu ar trebui să mai autorizeze astfel de

activităţi;

Unele exploatări - majoritatea în ţări bogate - ar trebui

închise înainte de a-şi epuiza resursele, iar ţările mai

sărace ar trebui să fie susţinute financiar pentru

politicile de dezvoltare cu emisii reduse de CO2.în acelaşi timp, ritmul

Locuri de muncă
(2004)

Forţa de muncă

viabilă în industria
cărbunelui

Reducerea forţei

de muncă

necesară %

Bosnia & Herţegovina 15.000 3.000 80

80 [sic]Bulgaria 40.000 5.000

România 40.000 7.000 83

Serbia 25.000 8.000 68

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html
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6 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/12/newsid_3503000/3503346
.stm 
7https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/25/china-coal-peak-hailed-
turning-point-climate-change-battle 
8https://corporate.vattenfall.com/press-and-media/press-releases/2016/vattenfall-to-
sell-german-lignite-operations/ 

                                                 
9 
http://www.focus.si/files/programi/
energija/2014/myth_buster_short.p
df 
10 De exemplu http://www.ituc-
csi.org/what-s-just-
transition?lang=en si 
https://www.verdi.de/presse/press
emitteilungen/++co++29a33326-
7a86-11e6-a6c7-525400b665de 
11http://www.ilo.org/wcmsp5/grou
ps/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocume
nt/wcms_420286.pdf 

1.4 miliarde, ducând la

pierderi estimate între

70 şi 80 de milioane de

euro pe an9.

Aceste concluzii nu trebuie interpretate ca o sentinţă că

trebuie să nu mai folosim deloc combustibili fosili peste

noapte. Guvernele şi companiile ar trebui să dirijeze un

declin controlat al industriei combustibililor fosili şi să

asigure o tranziţie justă pentru angajaţii şi comunităţile

care depind de aceasta.
Multe schimbări au avut

loc deosebit de repede,

şi de multe ori nu au

fost previzibile.

Acest ultim punct are o importanţă crucială pentru Europa

de sud-est. Ţările care şi-au restructurat şi în unele cazuri

închis industria minieră, precum Marea Britanie6 sau

România (în cazul huilei], sunt exemple care arată ce se

întâmplă când închiderea minelor are loc fără o planificare

adecvată şi participarea celor afectaţi. Cu toate acestea,

este chestionabil cât s-a învăţat din aceste experienţe.

Astăzi, o tranziţie către un sistem energetic mai curat are

deja loc în Statele Unite şi în UE, în timp ce până şi

consumul de cărbune al Chinei pare să fi depăşit punctul

maxim7. în multe părţi ale lumii se consideră astăzi că

industria cărbunelui reprezintă o povară financiară pentru

economia naţională.

Această situaţie a

determinat unele

sindicate10 şi alte

organizaţii ale societăţii

civile să recunoască că

o tranziţie către un

sistem energetic mai

curat este necesară, în

acelaşi timp accentuând

faptul că această

tranziţie trebuie să fie

una justă, cu o

planificare şi finanţare

adecvate, şi cu

includerea muncitorilor

în luarea deciziei. în
2015, Organizaţia

Internaţională a Muncii

a adoptat principiile

pentru o asemenea

tranziţie justă11.

Legislaţia mai strictă în privinţa poluării şi dezvoltarea

unor diferite forme de taxare a carbonului, coroborată cu

scăderea rapidă a costului generării electricităţii din surse

eoliene şi solare, înseamnă că astăzi cărbunele nu mai

este o opţiune economică. Un exemplu definitoriu în acest

sens este vânzarea de către Vattenfall a termocentralelor

şi minelor de cărbune din Germania - o serie de tranzacţii

în urma căreia se estimează că va pierde între 2.4 - 2.9

miliarde de euro. Compania consideră însă că această

afacere este mai avantajoasă decât păstrarea acestor

active8.
Această recunoaştere la

nivel global a nevoii de

schimbare este în

Un alt exemplu, de data aceasta din regiune, este

termocentrala Sostanj 6 din Slovenia, ale cărei costuri

aproape s-au triplat. De la 600 de milioane de euro

costurile de construcţie şi punere în funcţiune au ajuns la

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
http://www.focus.si/files/programi/energija/2014/myth_buster_short.pdf
http://www.ituc-csi.org/what-s-just-transition?lang=en
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://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
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http://bankwatch.org/sites/default/
files/EnCom-state-aid-cases-
08Jun2015_0.pdf 

                                                           
13 http://bankwatch.org/publications/risks-coal-and-electricity-investments-western-
balkans-ukraine-and-moldova-due-state-ai 

creştere şi începe să

ajungă şi în sud-estuL

Europei. Industria

cărbunelui din regiune

este bazată în mare

parte pe lignit, aşadar

este necesar ca minele

să fie aproape de

termocentrale din cauza

valorii calorice scăzute,

nivelului ridicat al

umidităţii şi costurilor

mari de transport

asociate. Acest lanţ de

aprovizionare scurt a

dat naştere la tot felul

de măsuri al căror scop

a fost păstrarea preţului

lignitului mic pentru

termocentrală,

permiţând unor mine

neeconomice să

continue să funcţioneze.

0 astfel de măsură este

acoperirea contribuţiilor

sociale de către stat

pentru minerii din

Bosnia şi Herţegovina

între 2009 şi 201512.

însă asemenea măsuri

nu pot continua.

Oferirea subvenţiilor din

bani publici unei

industrii 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 Comunităţii Energetice. în ambele cazuri

ajutorul de stat pentru sectorul energetic este controlat

strict şi nu este permis dacă afectează concurenţa.

Ajutoarele pentru funcţionare sunt interzise în sectorul

minier, fiind permise doar cele pentru închiderea

carierelor13. Competiţia aproape că nu există între minele

de lignit, însă este importantă între tipuri diferite de

generare a electricităţii, iar diverse companii producătoare

ar fi afectate diferit de subvenţii.

Concomitent cu deschiderea pieţelor de energie din ţările

din sud-estul Europei care nu sunt membre UE şi automat

legiferarea strictă a subvenţiilor, o altă provocare apare la

orizont. Din cele 37 de unităţi pe cărbune în operare în

Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru şi

Serbia, cu o capacitate instalată de 8658 MW, 34 dintre ele

(7662 MW) trebuie fie să implementeze proiecte pentru a

respecta Directiva Europeană pentru Instalaţii Mari de

Ardere, fie să fie închise în următorii ani. Există planuri

pentru a îmbunătăţi 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, şi unele complet noi. Guvernele şi companiile

electrice promovează adesea aceste proiecte ca unele care

crează locuri de muncă noi şi le salvează pe cele existente

în minele de lignit, însă acest raport arată că aceste

afirmaţii sunt aproape mereu exagerate şi în unele cazuri

chiar frauduloase. Cea mai mare nevoie de muncitori apare

în carierele de cărbune şi în faza de construcţie pentru

termocentrale. Cu toate acestea, în timp ce construcţia

necesită temporar muncă locală, declaraţiile decidenţilor

ignoră adesea că mulţi dintre angajaţi vor fi importanţi din

China sau alte părţi datorită nevoii de cunoştinţe

specializate. Minele din regiune tind să aibă un surplus de

personal în comparaţie cu cele din ţările învecinate, creând

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
http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-state-aid-cases-08Jun2015_0.pdf
http://bankwatch.org/publications/risks-coal-and-electricity-investments-western-balkans-ukraine-and-moldova-due-state-ai
http://bankwatch.org/publications/risks-coal-and-electricity-investments-western-balkans-ukraine-and-moldova-due-state-ai
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un dezavantaj pentru termocentralele asociate pe piaţa de

electricitate. Chiar 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.

electricitate, ci să o facă

la un preţ competitiv.

Multe din

termocentralele

existente din regiune au

deja probleme

financiare serioase şi ne

aşteptăm ca lignitul să

devină şi mai puţin

viabil pe termen lung.

Cu toate acestea, chiar

şi cei care nu ne

împărtăşesc viziunea

unui sistem energetic

cu emisii reduse de

carbon trebuie să

recunoască faptul că

procesul creării unei

tranziţii 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 angajaţilor

decât prin şomaj

obligatoriu, şi mai multe

fonduri pot fi strânse

pentru asigurarea unei

transformări durabile şi

bine planificate a

regiunilor miniere.

însă tranziţia justă nu reprezintă doar reducerea graduală

şi planificată a locurilor de muncă din industria

combustibililor fosili. în paralel, este crucial ca acele

comunităţi care sunt acum dependente de combustibili

fosili să înceapă să-şi definească propriul viitor şi să îşi

planifice viaţa după cărbune. Acest lucru nu se va întâmpla

în cincizeci ani - procesul este deja in desfăşurare, şi

există pericolul să aibă loc un declin necontrolat în locul

unei tranziţii planificate. Oraşe precum Plejevlja şi Gacko

suferă deja din cauza dependenţei de cărbune, iar

răspunsul nu este mai mult cărbune, ci transformare şi

diversificare.

Acest raport studiază situaţia pieţei muncii în minele de

lignit şi termocentralele din sud-estul Europei, precum şi

promisiunile legate de angajările din viitor. Autorii acestei

lucrări sunt conştienţi de faptul că aceste calcule sunt

aproximative şi că fiecare termocentrală şi 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 şi de

a sublinia o problemă generală prezentă în sud-estul

Europei: faptul că decidenţii fac promisiuni nerealiste

despre păstrarea locurilor de muncă în industria lignitului.

Aceştia nu se preocupă (în multe cazuri, nici măcar nu

recunosc) de faptul că numărul angajaţilor din industria

lignitului trebuie redus, indiferent de realizarea proiectelor

noi de termocentrale.

Toate ţările şi-au asumat organizarea sectoarelor

energetice conform principiilor de piaţă, ceea ce înseamnă

că industria electricităţii nu mai trebuie doar să producă
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http://www.puterea.ro/evenimente
_puterea/conferintele-puterea-
modernizarea-sectorului-de-
carbune-necesita-investitii-de-2-
miliarde-de-euro-84778.html 
15 
http://documents.worldbank.org/cu
rated/en/791121468295193557/Ro
mania-Mine-Closure-and-Social-
Mitigation-Project 

 

România
România are un mix energetic echilibrat, unul din cele mai diversificate din sud-estul

Europei, generând 61.670 GWh de electricitate în 2015, din care 14.467 GWh din lignit şi

1.740 GWh din huilă. Producţia din regenerabile a fost de 9.497 GWh şi din energie hidro de

16.545 GWh. Acest mix face România să fie suficient de independentă şi o plasează printre

cei mai mari exportatori de electricitate din regiune.

concentraţi în mare parte în cele şase oraşe miniere:

Petroşani, Lupeni, Vulcan, Uricani, Petrila şi Aninoasa,

incluzând de asemenea oraşe mici precum Câmpul lui

Neag şi Lonea. La sfârşitul anilor 1990, 80% din forţa de

muncă încă depindea de mine pentru angajare şi venit, iar

în 2015 acest număr era încă mare, în ciuda faptului că

situaţia demografică şi economică a regiunii s-a schimbat

mult în ultimii ani.

Declinul huilei

Mineritul cărbunelui a

fost cândva o industrie

de succes în România,

aproape un sfert de

milion de oameni fiind

angajaţi direct la un

moment dat (în mine

subterane şi de

suprafaţă), generând

indirect alte 700.000 de

locuri de muncă14.

Prin închiderea minelor, disponibilizări forţate şi plecări

voluntare, numărul minerilor din Valea Jiului a scăzut

considerabil. închiderea minelor a fost însoţită de

numeroase concedieri. Se estimează că în 1989 erau în jur

de 50.000 de angajaţi în mine (incluzând minerii de

subteran şi personalul auxiliar). Numărul angajaţilor din

minele Văii Jiului era estimat la 18-20.000 în anul 2000,

coborând astăzi la 4.700. Impactul şomajului a fost

considerabil, şi faptul că unsprezece din cele cincisprezece

mine iniţiale 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 concediaţi şi

familiile lor nu au mai protestat precum au făcut-o la

începutul anilor 1990, când teama pierderii locului de

muncă a fost simţită pentru prima dată. Unii au plecat să

muncească în străinătate, unii trăiesc şi astăzi în cartiere

defavorizate, şi aproape nimeni nu a mai găsit de muncă în

zonă, care a rămas monoindustrială şi lipsită de

oportunităţi pentru apariţia unui alt tip de afaceri.

în 1990 erau 15 mine active în Valea Jiului, însă până în

2016:

Industria a fost afectată

puternic de un program

lansat în 1997 cu

fonduri de la Banca

Mondială15, cu scopul de

a închide minele de

huilă neprofitabile.

în 2000, populaţia din

Valea Jiului - pricipala

regiune producătoare

de huilă în România -

era estimată la 160-

170.000 de locuitori,

Opt unităţi miniere s-au închis între 1994 şi 2015:

Câmpul lui Neag, Valea de Brazi, Bărbăţeni, Aninoasa,

Iscroni, Dâlja, Petrila Sud şi Lonea Pilier.

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
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
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16 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 din cele trei unități deținute de Compania Națională a Huilei 
S.A Petroșani, în perioada 2011-2018. 
17 http://www.romaniajournal.ro/hunedoara-energy-complex-is-officially-insolvent/ 
18 http://actmedia.eu/energy-and-environment/romania-s-coal-production-and-imports-
rose-in-2015/62490 

                                                 
19http://ceoltenia.ro/job-
uri/locurile-noastre-de-munca/ 

Trei unităţi miniere considerate neprofitabile
(Uricani, Paroşeni, Petrila) sunt administrate de

Societatea Naţională pentru închidere şi

Conservare Mine Valea Jiului şi vor fi închise până

în 2018, primind ajutor de stat în acest sens16.

Patru unităţi considerate profitabile (Lupeni,

Vulcan, Livezeni, Lonea) sunt administrate de

Complexul Energetic Hunedoara (CEH). Aproximativ

4.700 de oameni sunt angajaţi în aceste mine.

Complexul Energetic Hunedoara, care administrează două

termocentrale - Paroşeni şi Mintia - şi cele patru mine de

huilă rămase, a înregistrat pierderi în 2015 de aproximativ

404 milioane de lei (90 milioane de euro) şi a intrat în

insolvenţă în 201617. Compania produce aproximativ 5% din

electricitatea României şi angajează 6.300 de oameni

(4.700 în mine şi 1.600 în termocentrale). Economiştii

consideră că nu există alte opţiuni în afara reducerii

costurilor şi automat a personalului. "România nu îşi mai

poate permite să plătească milioane de euro în fiecare an

pentru a menţine o industrie care nu este modernizată şi

eficientă”, consideră analistului economic llie

Şerbănescu18.

unui sector care a fost

sigur şi bine plătit

necesită o planificare

temeinică şi o strategie

pentru diversificare

timpurie.

Minele de lignit

existente

Complexul Energetic

Oltenia (CEO) este a

treia cea mai mare

companie în privinţa

angajaţilor - 15.26819 la

31 decembrie 2015 -

depăşită doar de alţi

giganţi de stat, Poşta

Română şi Căile Ferate.

însă declinul din 1994,

când erau 45.000 de

angajaţi, continuă şi

astăzi. Doar în 2015 CEO

a avut pierderi de 200

milioane de euro.

Conform Deciziei Consiliului European 2012/1020 şi

2015/8066, toată activitatea de subteran trebuie să înceteze

până în decembrie 2017, iar lucrările de reconstrucţie

ecologică şi 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 şi Lupeni pe de o parte, şi pentru a păstra

două unităţi ale termocentralelor (Mintia 3 şi Paroşeni 4) în

operare, dovedind încă o dată că acest sector nu poate fi

ţinut în viaţă decât artificial.

Complexul Energetic

Oltenia a fost înfiinţat în

2012 prin fuziunea

Companiei Naţionale a

Lignitului Oltenia şi cele

trei mari complexuri

energetice Rovinari,

Turceni şi Craiova.Dacă este o lecţie care poate fi învăţată din acest exemplu,

aceasta este că închiderea minelor şi reducerea treptată a

http://ceoltenia.ro/job-uri/locurile-noastre-de-munca/
http://ceoltenia.ro/job-uri/locurile-noastre-de-munca/
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20http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-
2030-22072016.pdf page 17, tabelul 5 

                                                 
21http://energie.gov.ro/wp-
content/uploads/2016/08/ACTIVITA
TEA-MINIERA-2016-2030-
22072016.pdf tabel pag. 17 

Numele carierei de lignit20 2013
Numărul total de

angajaţi

2014
Numărul total

de angajaţi

2015
Numărul total

de angajaţi

UMC Rovinari 548 562 504

Tismana I + II 742 782 791

Pinoasa 572 607 613

USM Rovinari 695 700 590

Roşia 1.313 1.258 1.205

Peşteana 1.146 1.130 1.008

Seciuri 1.281 1.168 339

Lupoaia 1.038 1.032 954

Roşiuţa 1.235 1.226 1.177

Husnicioara 661 660 616

Jilţ Sud 1.784 1.421 1.228

Jilţ Nord 1.045 982 896

UMC Motru 311 299 167

Posturi de conducere în
divizia minieră

218 149 130

TOTAL 12.589 11.976 10.218

producând 22,4

milioane de tone de

cărbune în 2015, o

scădere semnificativă

de 7.2 milioane de tone

faţă de anul 2012, atunci

când compania a fost

înfiinţată21.

Compania administrează astăzi 15 cariere deschise şi 4

termocentrale. Acţionarii săi sunt Statul Român prin

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

Electrocentrale Grup SA (0.84%) şi închidere şi Conservare

Mine (0.44%). Activităţile de minerit au început în 1957, iar

termocentralele au fost construite intre 1964 şi 1987.

Activitatea minieră a Complexului Energetic Oltenia era

realizată de 10.218 mineri în 15 cariere în decembrie 2015,

http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf%20page%2017
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf%20page%2017
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/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-2030-22072016.pdf
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22 Draft-ul de Steategie Energetică 2015-2035,  
http://energie.gov.ro/files/download/ca40a9f65974c0b 
23http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/08/ACTIVITATEA-MINIERA-2016-
2030-22072016.pdf, pag. 20, fig. 9 
24http://ceoltenia.ro/lista-nominala-personalului-afectat-de-planul-de-
disponibilizare/?parent_page=142 
25http://www.zf.ro/companii/energie/dezastru-doua-mii-de-concedieri-la-complexul-
energetic-oltenia-in-2016-15276068 

Această micşorare a producţiei este şi mai impresionantă

dacă ne uităm la rezultatele din 2008, când au fost produse

34 de milioane de tone de lignit22.

Se anticipează că

producţia de lignit va

urma tendinţa de

scădere a producţiei de

electricitate din 2020,

de la 23 de milioane de

tone/an la 19,7 milioane

de tone/an, însă

raportul grupului de

lucru liginit

menţionează o creştere

a producţiei 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

folosinţă.

în ciuda tuturor

dovezilor care indică

atât o scădere a

consumului de

electricitate şi automat

a producţiei, precum şi

a rezervelor de

cărbune, CEO pune

presiune asupra

Guvernului pentru

emiterea unor Hotărâri

pentru exproprierea

terenurilor şi caselor de

la marginea minelor ce

urmează a fi extinse. Un

astfel de HG a fost emis

în decembrie 2015

pentru mina Jilţ Nord,

fapt ce a dus la

proteste, procese şi

intervenţia Avocatului

Poporului în cazul

procedurii de adoptare

a actului, precum şi

Productivitatea activităţii miniere era de 2.220 tone/angajat
în 2015, o creştere substanţială 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-referinţă pentru actorii români.

Şi costul de producţie per tona de lignit a urmat aceleaşi
tendinţe, scăzând de la 61,53 lei/tonă la 52,65 lei/t. în
raportul grupului de lucru lignit elaborat de Ministerul

Energiei se menţionează că 50% din costul de producţie

pentru o tonă de lignit este reprezentat de cheltuielile cu

personalul şi 15% de consumul de energie23. Cu toate

acestea, în contextul restructurării sectorului până în 2030,

raportul menţionează numai măsuri precum reducerea

echipamentului cu 30% şi economii la energie în operarea
minelor de 47% până în 2030. Nici un cuvând despre alte

modificări ale personalului, care sunt inerente o dată cu

creşterea eficienţei echipamentelor, şi care au cea mai

mare contribuţie în costul total al lignitului.
în 2016, complexul a disponibilizat deja 802 angajaţi24, deşi

planul de restructurare menţiona 2000 de disponibilizări în

2016 şi alte 3000 între 2017 şi 202025.

închiderea a trei mine de lignit este planificată pentru

perioada următoare: Husnicioara până la sfârşitul lui

2016, deoarece este furnizorul "captiv” pentru un singur

beneficiar - termocentrala Halânga, care a intrat în

faliment în prima parte a anului 2016. Numărul total al

personalului angajat la această carieră este 661.

Următoarea mină a cărei închidere este anticipată este

Rovinari începând cu 2019, anticipându-se că de atunci

mina va rămâne fără cărbune. Această carieră are în

prezent 1234 mineri.

Cariera Peşteana, cu 1146 de angajaţi, îşi va înceta

operaţiunile în 2023 din aceleaşi motive.

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://ceoltenia.ro/lista-nominala-personalului-afectat-de-planul-de-disponibilizare/?parent_page=142
http://ceoltenia.ro/lista-nominala-personalului-afectat-de-planul-de-disponibilizare/?parent_page=142
http://www.zf.ro/companii/energie/dezastru-doua-mii-de-concedieri-la-complexul-energetic-oltenia-in-2016-15276068
http://www.zf.ro/companii/energie/dezastru-doua-mii-de-concedieri-la-complexul-energetic-oltenia-in-2016-15276068
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26 Mai multe aici: 
http://stories.bankwatch.org/a-
village-disappearing 

                                                           
27 http://ceoltenia.ro/job-uri/locurile-noastre-de-munca/ 
28 http://ceoltenia.ro/despre/domenii-de-activitate/producerea-de-energie/ 
29 
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/energie/publicatii/starea_termoc
entralelor_pe_carbune_din%20Romania_in_2016.pdf, page 17 

asupra preţului absurd

de 1 euro/metru pătrat

oferit proprietarilor,

indiferent de ce se afla

pe acel teren - fie o

pădure, o livadă sau o

casă26.

Mediu ce ţin de participarea publicului la luarea deciziei

sau de accesul la documentaţie. în consecinţă, Bankwatch

România a cerut în instanţă suspendarea acestor acte.

Termocentralele existente

în decembrie 2015, Complexul Energetic Oltenia avea 4.603

de angajaţi27 pentru o capacitate instalată de 4.980 MW

(1320 MW Rovinari, 2310 MW Turceni, 630 MW Işalniţa, 300

MW Craiova, 420 MW Brăila] şi o producţie de 14.467 GWh

în 2015, rezultând o productivitate de 3,14 GWh pe angajat.

Alte cinci decizii

similare sunt listate în

documentul elaborat de

grupul de lucru

menţionat mai sus:

pentru Jilţ Sud şi Roşia

până la sfârşitul anului

2016, pentru Pinoasa şi

Tismana până în iunie

2017, şi pentru Roşiuţa

până la sfârşitul lui

2017.

Din 31.12.2015, 4 unităţi (Brăila 1 şi 2 şi Turceni 1 şi 7) au

fost închise deoarece au epuizat cele 20.000 de ore de

funcţionare permise prin derogarea de la Directiva pentru

Instalaţiile Mari de Ardere, CEO rămânând astfel cu 3.900

MW operaţionali.

Termocentrala Işalniţa are o capacitate instalată de 630

MW - 2 unităţi de 315 MW - şi este una dintre cele mai

vechi termocentrale din ţară, pusă în operaţiune în 1964 şi

1968 respectiv. 203 TWh au fost produşi de atunci, astăzi

lucrând 756 de persoane în termocentrală. A fost

modernizată prin echiparea celor două unităţi cu instalaţii

de desulfurare şi pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii în

şlam dens28. Conform unei recente analize legale a

conformării termocentralelor realizată la comanda

Greenpeace România, unităţile de la Işalniţa sunt două din

puţinele (10 din 31) care funcţionează respectând legislaţia

în vigoare29.

Toate aceste cariere au

primit recent acorduri

de mediu pentru

extindere după 3 ani de

procese şi o procedură

de infringement din

partea Comisiei

Europene, deoarece

Complexul solicitase în

trecut doar aprobarea

defrişării suprafeţelor

pe care ar urma să aibă

loc extinderea, nu şi

pentru extinderea

propriu-zisă a carierei.

Chiar şi procesul de

autorizare recent nu a

respectat prevederile

Directivei pentru

Evaluarea Impactului de

Termocentrala Rovinari, ale cărei şase unităţi au fost

construite între 1972 şi 1978, are o capacitate instalată

funcţională de 1.320 MW - 4 unităţi de 330 MW, dintre care

doar 3 sunt momentan în uz, a patra fiind în curs de

modernizare pentru conformarea cu limitele de emisii

pentru dioxidul de sulf. De când a intrat în operare prima

unitate la Rovinari în 1972, termocentrala a produs 182

TWh de electricitate, având în prezent 1.480 de angajaţi.

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

Două unităţi (5 şi 6) beneficiază de derogări de La Limita de

emisii pentru NOx până la 31.12.2017, în baza Tratatului de

Aderare, iar unităţile 3 şi 4 au o derogare la NOx până în

iunie 2020, în conformitate cu Planul Naţional de Tranziţie

din Directiva pentru Emisii Industriale.

Proiectul Rovinari

600 MW

Planurile pentru

construcţia unei noi

unităţi la termocentrala

Rovinari există de mai

mult de 5 ani, şi au

părut să avanseze în

2013, când Guvernele

României şi Chinei au

semnat un

Memorandum de

înţelegere în care acest

proiect figura între

investiţiile planificate.

China Huadian

Engineering (CHE) ar

trebui să construiască

unitatea de 600MW, iar

băncile chineze ar

trebui să asigure

finanţarea. CHE ar fi

principalul contractant,

însă construcţia

propriu-zisă va fi

realizată de companii

româneşti. De atunci şi

până astăzi au avut Loc

mai multe călătorii ale

oficialităţilor române în

China, dar şi delegaţii

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 înfiinţată în 2015.

Termocentrala Turceni a fost dată în uz între 1978 şi 1987

cu 7 unităţi de 330 MW, dar asemenea celei de la Rovinari,

astăzi nu are decât 1320 MW de capacitate în 4 unităţi. Alte

două (1 şi 7) au beneficiat de o derogare de 20,000 de ore

până în 2015 prin Directiva pentru Instalaţii Mari de Ardere,

în timp ce unitatea 6 nu a mai furnizat electricitate în

sistemul naţional din 2012 din cauza unor probleme

tehnice majore. Se anticipează că unitatea 3 va fi închisă în

2029, fără a se menţiona alte date pentru restul unităţilor.

Termocentrala are 1.571 de angajaţi în prezent, o

descreştere bruscă de la 4.500 la începutul lui 201230.

Turceni a fost subiectul unei serii de proceduri legale la

nivel naţional şi european, trecând şi prin mecanismul de

conformare al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi

Dezvoltare când nu a reuşit să obţină acordurile de mediu

conforme cu standardele Directivei pentru Emisii

Industriale pentru unităţile 631 şi 732.

Termocentrala Craiova II este cea mai nouă dintre cele

patru, dată în uz în 1987 cu o capacitate instalată de 300

MW în două unităţi şi furnizând atât electricitate în

sistemul naţional, precum şi căldură pentru oraşul

Craiova. Termocentrala are 672 de angajaţi. Ambele unităţi

au fost modernizate în 2015 şi echipate cu instalaţii de

desulfurare, însă funcţionează ilegal încă din 2010

deoarece nu deţin autorizaţia integrată de mediu. Cu toate

acestea, termocentrala nu a fost nici sancţionată de Garda

de Mediu, şi abia în 2016 a aplicat pentru autorizare.

Se anticipează că producţia CEO va scădea de la 14 TWh în

2016 la 13,4 în 2030, dar aceste calcule se bazează pe

construcţia unei noi unităţi la Rovinari, fapt ce pare din ce

în ce mai puţin probabil.

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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33 http://gov.ro/ro/stiri/masuri-
pentru-realizarea-unei-investitii-
importante-la-sucursala-
electrocentrale-rovinari 

                                                           
34 http://www.puterea.ro/economie/chinezii-de-la-huadian-vin-la-rovinari-pentru-
discutii-despre-grupul-de-500-mw-88911.html 
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director CEO de 500 de Locuri de muncă, citată în presa

locală34.

Diverse numere au fost

speculate în privinţa

locurilor de muncă

create de acest proiect:

4.000 în "faza de

implementare” (fără a

se specifica dacă vor fi

româneşti, chinezeşti

sau ambele), apoi 3.000

de locuri de muncă

păstrate de-a lungul

proiectului şi 1.800 de

poziţii create în sectorul

minier, conform

comunicatului de presă

publicat de Guvernul

României după

semnarea

Memorandumului din

201333.

Nu a fost realizat un studiu de impact asupra mediului

pentru acest proiect, care în momentul de faţă pare a fi

blocat.

Memorandumul de înţelegere estimează costurile

proiectului la 847.639 milioane de euro şi o durată de viaţă

de 30 de ani, începând din 2019. Lignitul ar veni din cele

trei cariere din apropiere: Roşia, Tismana şi Pinoasa, toate

trei prezente în raportul grupului de lucru lignit ca

dependente de Hotărâri de Guvern pentru expropriere în

vederea extinderii şi alocări de la bugetul de stat pentru

acest proces.

Deşi nu a fost anunţată producţia anuală planificată în

această nouă unitate, acordul pentru înfiinţarea companiei

mixte Huadian-Oltenia estimează un total de 6.750 de ore

de funcţionare pe an, cu o eficienţă tehnică de 41,72%, ce

ar rezulta într-o producţie 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 puţin

decât productivitatea de la Sostanj 6 în Slovenia - aşadar şi

acest număr de salariaţi este nerealist.

Mai realistă este

estimarea fostului

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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Concluzii

Acest raport arată că promisiunile ce ţin de angajări în termocentralele planificate în su-

estul Europei, în cazurile în care suficiente informaţii au fost disponibile, sunt exagerate. De

fapt, arată că în toate ţările analizate cifrele privind aceste locuri de muncă sunt în scădere,

în timp ce companiile energetice se confruntă cu incertitudini de ordin economic şi au

dificultăţi în a-şi menţine numărul curent de angajaţi.

România este singura ţară din regiune care a trecut printr-un proces de închidere a minelor

de huilă la începutul anilor 2000, iar acesta a fost unul eşuat, precum şi singura care în

prezent are mai mulţi salariaţi în sectorul energiei regenerabile decât cel al cărbunelui.

Producţia de electricitate din cărbune a scăzut de la 37% în 2011 la 25% în 2015, în timp ce

regenerabilele au crescut de la 2% la 15%. Planurile pentru construcţia unei noi unităţi de

600 MW la termocentrala Rovinari există de mai bine de 5 ani, dar este puţin probabil că se

vor materializa, având în vedere faptul că producţia de lignit urmează tendinţe descendente.

România este poate ţara în care este cel mai urgent ca guvernul să recunoască că tranziţia

către un sistem energetic curat este necesară, în acelaşi timp asigurându-se că această

tranziţie este justă, cu o planificare adecvată, finanţată suficient şi cu implicarea angajaţilor

în luarea deciziei.

România, dar şi alte ţări precum Marea Britanie, care au trecut prin închideri prost

planificate în sectorul minier, reprezintă o dovadă că participarea reală şi planificarea

transparentă trebuie să aibă loc astfel încât comunităţile miniere să ajungă la o economie

mai sustenabilă şi diversă. Pe scurt, o tranziţie justă trebuie planificată şi implementată de

urgenţă.
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Recomandări:

Guvernele şi companiile trebuie să se abţină de la afirmaţii exagerate în privinţa

locurilor de muncă în sectorul cărbunelui şi să examineze multitudinea de

alternative pentru stimularea pieţei muncii, în special în domeniul eficienţei

energetice în sectorul rezidenţial.

Este nevoie de evaluări ale vulnerabilităţilor sociale şi legate de şomaj pentru minele

şi termocentralele existente.

Ca parte a strategiilor de dezvoltare a competenţelor, guvernele trebuie să

promoveze educaţia muncitorilor şi pregătirea lor în domeniul tehnologiilor fără

impact negativ asupra mediului.

Planurile pentru închiderea minelor, a iazurilor de decantare, haldelor de steril şi a

termocentralelor, precum şi cele pentru reabilitarea terenurilor, trebuie create şi

trebuie calculate nevoile pentru locuri de muncă în acesastă direcţie.

Comunităţile afectate de minerit trebuie să demareze procese pentru viziunea şi

planificarea unui viitor fără cărbune.

Politicile energetice şi climatice ale statului, dar şi iniţiativele locale de dezvoltare,

trebuie să conţină prevederi ce ţin de tranziţia justă. Acestea trebuie să fie supuse

consultării cu publicul larg într-un moment în care toate opţiunile sunt încă posibile.

Statele şi regiunile trebuie să ia în considerare cum să folosească fondurile

europene cât mai eficient pentru transformarea comunităţilor miniere, iar Uniunea

Europeană trebuie să se asigure că asemenea fonduri sunt disponibile şi în ţările în

procedura de pre-aderare.
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în mai multe ţări din sud-estul Europei este planificată

construcţia de noi termocentrale pe cărbune. Această

situaţie contrastează cu cea din Uniunea Europeană, unde

nu există intenţia de a construi asemenea centrale din cauza

impactului lor asupra mediului şi a sănătăţii, precum şi din

motive economice. Planurile din sud-estul Europei sunt

însoţite de promisiuni de noi locuri de muncă sau salvarea

celor existente. Acest raport examinează aceste promisiuni
şi descoperă că aproape în fiecare caz ele sunt exagerate.

De fapt, nici măcar numărul curent de angajaţi nu poate fi

păstrat de cele mai multe ori, astfel încât un plan corect şi
inclusiv pentru transformarea comunităţilor dependente de

cărbune devine necesar.
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