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 Emil Boc: Există risc major de delocalizare a unor investiţii multinaţionale din 
România sau din Europa, să plece mai departe. Trebuie să avem grijă ca, într-o 
asemenea eventualitate, oricând să fim pregătiţi să atragem alte investiţii străine în 
România. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Bună seara, bun găsit la "Subiectiv"! Nu vi se pare că 
domnul prim-ministru ştia, ieri, că pleacă Nokia? L-aţi văzut pe domnul Boc ce spunea, la 
şedinţa de Guvern. Deşi se spune că ieşim din recesiune, şi o să aflaţi imediat cine spune 
asta, ne pleacă investitorii, mai ales cei care fac export. Dar asta nu este tot. În satul lui 
Boc, drumul a ajuns să coste cât o autostradă, şi asta se întâmplă exact în perioada în care 
se întoarce criza. Dar pe cine mai miră aşa ceva? Pentru că astăzi vă explicăm, la tablă, o 
să vedeţi cu ne mint guvernanţii, cu cifre oficiale. Veţi afla câţi şomeri spun ei că avem şi 
câţi sunt, de fapt. Invitaţi – Adrian Năstase, preşedinte al Consiliului Naţional al PSD, 
fost premier al României, Adrian Ursu, realizator Antena 3. Bună seara, bine aţi venit! 
 Adrian Năstase: Bună seara! 
 Răzvan Dumitrescu: Noi avem aici, pe ecran, poza domnilor Emil Boc, primar 
pe vremea aceea, şi Alin Tişe, preşedinte al Consiliului Judeţean. Adică finul domnului 
Boc, preşedinte, şi domnul Boc. „Facem ce trebuie pentru Cluj”. Ei cred că vorbesc la 
telefoanele care nu se mai fabrică acum la Jucu. Dar, până una, alta, noi dorim să aflăm 
foarte clar, direct de la cei afectaţi, cum au primit ei această veste. Şi avem deja legătură 
directă cu domnul Bogdan Colceriu, angajat Nokia, încă de acum trei ani. Domnului 
Colceriu îi spun bună seara! Sper că ne aude.  
 Bogdan Colceriu: Bună seara! 
 Răzvan Dumitrescu: Ce salariu aveaţi?  
 Bogdan Colceriu: Salariile nu vi le pot comunica, dar este între 600 şi 800.  
 Răzvan Dumitrescu: Aveţi familie, aveţi copii? 



 Bogdan Colceriu: Nu. 
 Răzvan Dumitrescu: Ce faceţi, în acest moment, după ce aţi auzit vestea că se 
închide?  
 Bogdan Colceriu: În acest moment, ce informaţie a dat Nokia, bineînţeles că nu s-
a închis încă, până în luna decembrie. Deocamdată, s-a anunţat că în trei luni de zile, 
următoarele, deci cum ar fi ianuarie, februarie şi martie, se plăteşte compensatoriu.  
 Răzvan Dumitrescu: Ok, după care ce o să faceţi? Credeţi că veţi găsi de lucru? 
 Bogdan Colceriu: După aceea, bineînţeles va fi şomaj. Şi, între timp, după aceea, 
vor fi posibilităţi să-mi caut de lucru. Asta e informaţia dată de Nokia.  
 Răzvan Dumitrescu: Cât de optimist sunteţi că veţi putea să găsiţi de lucru, într-o 
perioadă în care se spune că se întoarce criza din Europa către România?  
 Bogdan Colceriu: Locuri de muncă, la vârsta pe care o avem noi, cei mai tineri, să 
spun aşa, este poate un pic mai uşor. Dar la vârsta pe care o au ceilalţi, care lucrează la 
Nokia, în acest moment, care au vârsta peste 50 de ani, nu cred că au aşa mare şansă. 
 Răzvan Dumitrescu: Înţeleg. Sunt mulţi cei cu vârste de peste 45, 50 de ani, 
acolo, la Nokia?  
 Bogdan Colceriu: Da. 
 Răzvan Dumitrescu: V-a luat prin surprindere această veste, v-aţi fi aşteptat să se 
întâmple aşa?  
 Bogdan Colceriu: S-au mai dat zvonuri, în urmă cu 4-5 luni de zile, că nu va 
ajunge toamna fabrica. Dar, până la urmă, a ajuns-o şi s-a aflat acum că va fi momentul să 
se închidă.  
 Răzvan Dumitrescu: Dumneavoastră aveţi vreo explicaţie? Vi se pare normală 
explicaţia primită pentru închidere, că nu se putea face nimic din partea părţii române, 
pentru a-i ţine acolo pe cei de la Nokia?  
 Bogdan Colceriu: Autorităţile române, nu pot să spun că ei sunt de vină. Dar 
puteau totuşi conducerea să fie mai uniţi faţă de angajaţi, să comunice cu ei şi să-i ajute, 
să-i trainuiască şi să-i ajute să facă producţia şi pentru telefoanele mai performante. Şi 
bineînţeles, cu echipamente mai noi. 
 Răzvan Dumitrescu: Vă întreb dacă dumneavoastră, de pildă, pentru că aţi 
acceptat să dialogaţi cu noi, vă e teamă să vorbiţi la televizor, în acest moment. 
 Bogdan Colceriu: Nu-mi este teamă absolut deloc.  
 Răzvan Dumitrescu: De ce vă întreb? Pentru că mulţi colegi de-ai dumneavoastră 
au refuzat, iar cei care au dorit să vorbească, doreau să vorbească cu spatele la cameră, să 
nu fie văzuţi. De ce credeţi că procedează aşa unii colegi? 
 Bogdan Colceriu: Protejează pentru că, de multe ori, pot lansa şi anumite 
informaţii, care nu sunt fondate. Eu, de exemplu, de multe ori, toate informaţiile le-am dat 
cu acte.  
 Răzvan Dumitrescu: Am înţeles. Dumneavoastră sunteţi tânăr, dumneavoastră 
spuneaţi că, pentru dumneavoastră, va fi mai uşor de găsit un serviciu decât pentru cei de 
45-50 de ani. Dacă aţi avea 45-50 de ani, încercaţi să vă puneţi în pielea lor, cum aţi simţi 
momentul de azi? 
 Bogdan Colceriu: Ar fi mult mai greu, bineînţeles. 
 Răzvan Dumitrescu: Cum aţi primi vestea de astăzi, dacă aţi fi la 50 de ani?  
 Bogdan Colceriu: Vestea a fost supărătoare pentru mulţi care au aflat azi-
dimineaţă, în jurul orei 10:00, această informaţie. 
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 Răzvan Dumitrescu: Aveţi printre colegi oameni care sunt într-o situaţie 
disperată, poate că şi soţul şi soţia lucrau în aceeaşi fabrică. 
 Bogdan Colceriu: Sunt. Dar bineînţeles că nu se pot da nume.  
 Răzvan Dumitrescu: Nici nu vă cer asta. Dar ce v-au spus, dacă aţi vorbit cu ei? 
Cum au primit ei această informaţie? Nu au trecut decât trei ani din momentul în care s-a 
deschis fabrica. 
 Bogdan Colceriu: Atât au spus, că experienţa pe care au acumulat-o în trei ani de 
zile bineînţeles că, la urma urmei, după ce au fost învăţaţi să facă telefoanele, să fie mai 
performante, nu au fost trainuiţi şi învăţaţi îndeajuns ca să poată avansa şi cei în vârstă, să 
rămână fabrica la Jucu, cu oameni performanţi. 
 Răzvan Dumitrescu: Vă întreb dacă dumneavoastră, de pildă, pentru că sunteţi 
tânăr, aveţi credit la bancă. 
 Bogdan Colceriu: Nu. 
 Răzvan Dumitrescu: Sunteţi într-o situaţie fericită. Dacă aţi fi avut credit la 
bancă, ce aţi fi gândit?  
 Bogdan Colceriu: Era destul de îngrijorător pentru mine. 
 Răzvan Dumitrescu: Sunt, probabil, printre colegii dumneavoastră, oameni cu 
credit la bancă, nu?  
 Bogdan Colceriu: Sunt. 
 Răzvan Dumitrescu: Adică mă întreb aşa: în momentul în care te angajează 
Nokia, cu pompă, cu tam-tam, o reuşită că a venit Nokia în România, ai şi curajul să faci 
un credit la bancă, nu? Pentru că lucrezi la o firmă foarte solidă, străină, serioasă. 
 Bogdan Colceriu: Şi se spune că e compania mare, da. 
 Răzvan Dumitrescu: E foarte mare. Mă întreb ce fac acum cei care au făcut 
credit la bancă, ştiind că lucrează la Nokia. Mai rămâneţi cu noi, vă rog. Domnule Adrian 
Năstase, dumneavoastră cine credeţi că e de vină că a plecat Nokia din România?  
 Adrian Năstase: Nu vreau să dau un... nu cred că există un singur răspuns. Cred 
că explicaţia este destul de complexă. Pe de o parte, evident, condiţiile internaţionale, 
criza externă, evoluţiile de pe piaţa celularelor, dar şi în plan intern, în mod evident, 
condiţiile de transport, pentru că, până la urmă, felul în care ajungeau piesele componente 
la staţia de asamblare, la Jucu, erau determinate de drumuri şi practic de faptul că nu au 
fost respectate anumite angajamente, în legătură cu anumite condiţii pentru avioane 
Cargo, pentru drumurile care fuseseră deja proiectate şi care ar fi trebuit să faciliteze 
aceste transporturi, schimbarea regulilor şi a condiţiilor economice, creşterea TVA, unele 
aspecte privind creşterea costurilor preţului forţei de muncă, toate aceste elemente evident 
că au determinat, şi lipsa de predictibilitate, până la urmă, pe care am adus-o de fiecare 
dată.  
 Răzvan Dumitrescu: Eu am o listă aici, cu ce s-au angajat să facă.  
 Adrian Năstase: Numai o clipă. Modificările Codului Fiscal, toate astea împreună 
au făcut să se rupă comunicarea între Guvern, ca principalul interesat, şi autorităţile 
locale, pe de o parte, şi firma Nokia. Iar această lipsă de comunicare a făcut ca, încetul cu 
încetul, centrul de cercetare, care putea să dezvolte şi alte tipuri de telefonie, de telefoane 
celulare, s-a deplasat în Polonia sau în altă parte şi bineînţeles că firma Nokia şi-a pierdut 
interesul pentru această locaţie. 
 Răzvan Dumitrescu: Haideţi să vedem, doamna Andreea Paul Vass, consilier al 
primului ministru, a venit cu explicaţii, după treaba aceasta. Îl rog atât pe domnul 
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Colceriu, cât şi pe dumneavoastră, stimaţi invitaţi, să fiţi atenţi la explicaţiile doamnei 
Andreea Paul. Ia priviţi-le!  
 
 Andreea Paul Vass: Guvernul nu putea opri închiderea fabricii Nokia de la Jucu. 
Aşadar, să nu politizăm un subiect care este eminamente economic. Suntem în negocieri 
cu 10 companii, în prezent. Nu-mi cereţi însă numele lor, pentru că avem de-a face cu 
condiţii de confidenţialitate. Salariul mediu în România, un stat deja aflat în categoria 
ţărilor dezvoltate, şi care are un salariu mediu de 445 de dolari, în prezent, pe lună, este 
mult mai mare decât salariul mediu din India sau din China, 80 de dolari pe lună sau 300 
de dolari pe lună. Există, din păcate, acest risc, odată ce nivelul de trai şi salariile cresc, 
în România. 
 
 Răzvan Dumitrescu: Mie mi se pare halucinant argumentul doamnei Vass. Cu 
alte cuvinte, dânşii pleacă în Asia, pentru că în România sunt salariile prea mari. Păi, pe 
acest principiu, în România, niciodată salariile nu trebuie să crească. Am demontat acest 
telefon mobil. E aceeaşi marcă cu firma care fabrica alte telefoane, la Jucu. După 
principiul doamnei Vass, acest telefon mobil nu ar trebui să se facă în Finlanda, unde 
salariul mediu e de trei mii de euro. Ar trebui să se facă în Asia, că oricum ar ieşi mai 
ieftin. De ce să-l mai facă în Finlanda, când ar fi mult mai ieftin să-l faci în Asia, nu? În 
oricare din ţările din Asia, şi totuşi, se face în Finlanda. Deci, totuşi, se pot face telefoane, 
chiar şi în ţări cu salarii de peste trei mii de euro. 
 Adrian Ursu: Dar după logica doamnei Vass vă daţi seama ce amărâţi sunt 
polonezii? Deci ei nici nu ştiu cât de amărâţi sunt polonezii. La ora asta, la care noi 
vorbim, polonezii stau în casele lor şi nu-şi dau seama că au salarii mult mai mici decât 
cele din România şi de aceea Nokia a decis să mute acolo o parte din uzinele sale. Şi nu 
numai Nokia, sunt multe alte companii care au mutat, în ultima vreme, afacerile din 
România în Polonia, datorită stabilităţii economice, datorită unui mediu prielnic din punct 
de vedere fiscal, pentru investiţiile noi, dar şi pentru investiţiile majore. Fiindcă sigur că 
tratamentul pe care îl aplici unor investitori este diferenţiat, aşa cum s-a întâmplat, de-a 
lungul istoriei, chiar şi în România, cu Dacia, cu Ford, cu companii mari, care au venit 
aici. Este diferenţiat, în relaţie cu volumul, cifra de afaceri, locurile de muncă pe care le 
poate crea şi aşa mai departe. 
 Răzvan Dumitrescu: Mă întorc la domnul Colceriu. Cum vi se pare argumentul 
ăsta? Practic, aveţi salarii prea mari ca ei să mai rămână. Se duc în India sau în Asia, să le 
monteze acolo. Cum vi se pare argumentul ăsta?  
 Bogdan Colceriu: Acest argument nu mi se pare unul avantajos. În schimb, dacă 
conducerea îşi putea plăti mai bine angajaţii şi îi învăţa să facă lucruri mai performante, 
sigur, atunci, ei aveau ocazia să fie mai performanţi şi mai bine plătiţi. Şi atunci, aveau 
profit. Bineînţeles, şi materiale mai bune, de dat în vânzare.  
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să vă întreb dacă astăzi, că ştiu că astăzi, la şedinţa 
pe care aţi avut-o, cu conducerea de acolo, de la Nokia, Jucu, vi s-a înmânat vreo hârtie. 
Şi dacă da, ce conţinea hârtia respectivă. 
 Bogdan Colceriu: Această hârtie conţine aşa: „Împărtăşim cu dumneavoastră 
câteva informaţii, că fabrica funcţionează doar până la sfârşitul anului. Bineînţeles, vor fi 
salariile pe cele trei luni, compensatorii”. Cele patru schimburi, bineînţeles, vor avea, cum 
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e, de exemplu, mâine, tură liberă plătită, pe schimbul care, de exemplu, ar trebui să intru 
eu. 
 Răzvan Dumitrescu: E în regulă. Cu alte cuvinte, nu intraţi în schimb şi vă 
plăteşte de consolare, probabil.  
 Bogdan Colceriu: Aşa ni s-a spus, este liber plătit ziua de vineri. Şi atunci, se 
merge sâmbătă seara, mă refer la schimbul meu. 
 Răzvan Dumitrescu: Ultimul paragraf, că înţeleg că are şi un ultim paragraf, 
legat de apariţia la televizor, din nota aia. Cum vi se pare?  
 Bogdan Colceriu: Această informaţie nu mi se pare bună din partea lor, pentru că 
oricum ştiau că oamenii vor vorbi şi, mai ales, vor spune ce-au de spus, părerea lor despre 
ceea ce... 
 Răzvan Dumitrescu: În ultimul paragraf practic vi se sugera să nu interveniţi şi 
să vorbiţi la televizor. 
 Bogdan Colceriu: Exact, să nu se vorbească cu presa.  
 Răzvan Dumitrescu: Citiţi-mi, vă rog, paragraful. 
 Bogdan Colceriu: „În cazul în care reporterii doresc să vorbească cu 
dumneavoastră, puteţi să răspundeţi întrebărilor legate de sentimentele dumneavoastră. 
Dar, pe de altă parte, nu sunteţi obligaţi să o faceţi. Totuşi, nu puteţi împărtăşi informaţii 
confidenţiale, legate de companie”. 
 Adrian Ursu: Paragraful e absolut corect, e în termeni corporatişti, în termeni de 
confidenţialitate şi loialitate, până la urmă, faţă de o companie la care încă mai lucrezi.  
 Răzvan Dumitrescu: Eu nu înţeleg de ce unii au interpretat in extenso, domnule 
Năstase, şi vorbeau cu spatele la cameră. 
 Adrian Năstase: Probabil că se gândesc că s-ar putea reveni totuşi la decizia 
respectivă, că ar putea să fie, în final, doar o restrângere de activitate şi se gândesc că, 
într-o astfel de situaţie, selecţia s-ar face în funcţie de anumite criterii. Dar eu aş vrea să 
revin totuşi la întrebarea pe care aţi pus-o la început, pe care doamna Vass, care nu înţeleg 
în ce calitate, a răspuns, după aceea, la întrebări. Poate că a citit nişte declaraţii din partea 
Guvernului, în locul purtătorului de cuvânt, care i-a dat cuvântul, poate că lucrul ăsta nu 
este atât de extravagant. Dar mi se pare foarte ciudat ca un consilier al primului ministru 
să răspundă, în numele Guvernului, la întrebările adresate de jurnalişti. Însă, apropo de 
politizare, dumneavoastră aţi început emisiunea cu o imagine care a fost profund 
politizată. Imaginea lui Emil Boc cu telefonul Nokia în braţe, în campania electorală... 
 Răzvan Dumitrescu: Aia este... 
 Adrian Năstase: Dar toată campania electorală s-a bazat, în mare măsură, pe 
investiţie. 
 Răzvan Dumitrescu: Da.  
 Adrian Năstase: Şi, în felul ăsta, s-a politizat subiectul şi inevitabil că el este 
politizat şi acum. El are o componentă politică, componentă politică nu neapărat în sens 
electoral, dar are o componentă politică în sens de efecte politice – şi putem să discutăm 
lucrurile astea – iar pe de altă parte, aţi pus cealaltă întrebare. 
 Răzvan Dumitrescu: În România, de câte ori vine o investiţie, se duc toţi să taie 
panglica. Când pleacă, nimeni nu e de vină, altcineva e de vină.  
 Adrian Năstase: Era o chestiune de fond, pe care aţi ridicat-o. Şi anume aceea a 
salariului şi a faptului că, la un moment dat, salariul este prea mare. Cei care au venit aici 
şi-au făcut business planul, ei au luat în calcul nivelul salariului. Nu asta i-a deranjat. Şi 
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nu asta îi deranjează, bănuiesc. I-au deranjat unele dintre lucrurile esenţiale, legate de 
infrastructură. Şi faptul că nu s-au realizat unele dintre condiţiile convenite sigur i-a 
deranjat. De asemenea, lipsa de predictibilitate. Cunoaşteţi foarte bine una dintre zonele 
de investiţii, şi anume cea a pieselor componente pentru maşini. N-a plecat nimeni, dintre 
cei care au venit în România şi care practic, se bazează pe salarii care în mod evident sunt 
mai mari decât în alte zone. Iar în ceea ce priveşte construcţia, piesa respectivă, uitaţi-vă 
la Dacia, în permanenţă şi-a upgradat, şi-a ridicat nivelul şi a creat produse mai 
performante. Faptul că, la acest moment, Nokia a rămas la un anumit nivel, nu înseamnă 
că cei de acolo nu puteau să crească, sub aspectul profesionalismului, sau că nu puteau să 
aducă piese componente. 
 Adrian Ursu: Renault a deschis un centru de cercetare la... adică se poate face 
performanţă şi în România. Dar m-am enervat acum, îmi cer scuze că reacţionez mai 
târziu, dar acum realizez că aţi pronunţat acea cifră de trei ani, de trei ani este deschisă 
fabrica de la Jucu. Păi în trei ani nu s-a întâmplat nimic cu salariile din România. Cei de 
la Nokia, când au venit, au găsit aceleaşi salarii ca şi astăzi, că nu au crescut.  
 Răzvan Dumitrescu: Sugeraţi că doamna Vass manipulează?   
 Adrian Năstase: Când şi-au făcut business planul, ei au luat în calcul acest nivel 
de salarii.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Atenţie, primim mesaje pe e-mail, primim scrisori de la 
cei... 
 Adrian Ursu: Eu cred că o strângea cravata pe doamna Vass. 
 Răzvan Dumitrescu: Nu, că vocea nu era mai subţire ca de obicei. Dar în orice 
caz: „Şi eu lucrez la Nokia şi credeţi-mă, situaţia este jalnică. Erau azi, la şedinţă, oameni 
cu lacrimi în ochi, care cereau explicaţii, dar pe care nu le primeau, oameni care aveau 
credite prin bănci, datorii, oameni cu câte 2-3 copii acasă, fără nicio şansă de a-şi mai găsi 
ceva de lucru, pentru că stau în zone defavorizate din acest punct de vedere. Mie, unul, 
nu-mi pare rău, deoarece era o bătaie de joc ceea ce se întâmplă acolo”, susţine un 
angajat. „Sunt multe, dar cel mai revoltător este faptul că acolo, totul merge pe pile şi 
relaţii, ne scrie cetăţeanul în cauză”.  
 Adrian Ursu: Trebuie să spunem că acelaşi tip de reacţii au fost şi în Germania, 
când a plecat fabrica Nokia, pentru a veni la Jucu, au fost lacrimi şi acolo, au fost 
manifestaţii de protest. Într-adevăr, acolo lumea nu se temea să vorbească. A ieşit în 
stradă, au făcut presiuni.  
 Adrian Năstase: Şi acolo s-a creat un fond regional de dezvoltare, de 20 de 
milioane de euro. Şi s-au dat 200 de milioane de euro pentru plăţile compensatorii. 
 Răzvan Dumitrescu: Îl întreb din nou pe domnul Bogdan Colceriu dacă era pe 
pile şi relaţii. Era şi pe pile şi relaţii, ca să ajungi acolo?  
 Bogdan Colceriu: Ca să ajungi ca şi angajat la fabrică nu era pe baza pilelor şi 
relaţiilor. Dar, în situaţia care a fost la începutul anului, când a fost o şedinţă, dacă se 
poate interveni cu această informaţie, au început oamenii, din martie, să fie sunaţi câte 3-4 
ture, chiar şi 5, unii oameni din fabrică, să stea acasă, în concediu fără plată.  
 Răzvan Dumitrescu: Am înţeles. Deci li se sugera, sunaţi fiind, să stea acasă, în 
concediu fără plată. 
 Bogdan Colceriu: Da. S-a spus, în şedinţa de comunicare: veţi sta acasă, în 
concediu fără plată, trei ture. Asta spune că s-a făcut în acord cu sindicatul, dar sindicatul 
n-a stat de vorbă cu niciun angajat. 
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 Răzvan Dumitrescu: Da. E interesant, pentru că eu mă uit pe lista a ceea ce ar fi 
trebuit să facă statul român. Statul român ar fi trebuit... vă rog, mai vreţi să spuneţi ceva. 
 Bogdan Colceriu: Şi ceea ce aţi spus pe mesaje, mai înainte, este adevărat. Pentru 
că şi eu am transmis, bineînţeles pe internet, acea informaţie, că se bazează totul pe pile şi 
cunoştinţe, şi relaţii, împreună cu cei de la inspectoratul de muncă Cluj. 
 Răzvan Dumitrescu: Asta e deja o informaţie foarte interesantă.  
 Bogdan Colceriu: A fost depusă o sesizare, în data de 15 iulie, cu număr de 
înregistrare. Şi mi s-a spus să mă adresez instanţelor judecătoreşti. Dar răspunsul pe care 
l-am primit pe internet, acolo a fost dat pe un site, a spus să mă adresez instanţelor şi că 
domnul Emilian Roşca, îi dau acum numele, spune că nu are la cunoştinţă acest lucru. 
 Răzvan Dumitrescu: Dânsul cine e?  
 Bogdan Colceriu: Pe această hârtie, ce vreau să v-o arăt...  
 Răzvan Dumitrescu: A luat la cunoştinţă că a semnat, nu?  
 Bogdan Colceriu: Se vede ştampila şi semnătura.  
 Răzvan Dumitrescu: Da. Deja capătă nişte accente treaba asta.  
 Bogdan Colceriu: Acest accent îl pun pentru că domnul este director la ITM Cluj.  
 Răzvan Dumitrescu: Înţeleg.  
 Bogdan Colceriu: Întotdeauna mi s-a spus, şi din colegi, toţi, că au pile, cunoştinţe 
şi relaţii şi tot ceea ce voi face, nu rezolv nimic. 
 Răzvan Dumitrescu: E interesant. Adică să spui public că nu ai primit sesizarea, 
dar de fapt, să semnezi că ai primit-o, denotă o intenţie, la urma urmei. O să avem şi un 
lider sindical, imediat, care să vorbească cu noi. Eu îi mulţumesc domnului Bogdan 
Colceriu, angajat la Nokia, care a acceptat să stea de vorbă cu nume, prenume şi să se 
expună în faţa camerei. Îi mulţumesc foarte mult.  
 Adrian Năstase: Dacă îmi permiteţi să fac un comentariu... 
 Răzvan Dumitrescu: Mai avem drepturi, după Codul Muncii modificat, oamenii 
ăştia mai au vreun drept? 
 Adrian Năstase: Asta voiam să spun. Acesta este, de fapt, primul test în legătură 
cu aplicarea Codului Muncii, aşa cum a fost el modificat. Pentru că, practic, Codul 
Muncii a fost modificat sub presiunea în special a multinaţionalelor, pentru a se crea 
condiţii mai uşoare pentru disponibilizări. Iar acum, vedem rezultatul acestor decizii, care 
au fost luate în grabă. Noi am fost împotriva modificării în acest fel, poate că trebuia 
făcute unele corecturi la Codul Muncii, dar această schimbare radicală care, de fapt, a 
modificat tot ceea ce înseamnă prerogativele, configuraţia statului social şi a transformat 
piaţa muncii într-o piaţă complet dereglementată, la mâna unor conducători de 
întreprinderi, care se plimbă, căutând avantaje într-un loc sau în altul, generează astfel de 
situaţii dramatice. Iar situaţia cea mai dramatică, în mod evident, este a celor care s-au 
bazat pe o situaţie stabilă, de salariaţi cu un anumit nivel, la fabrica Nokia, au luat credite 
de la bănci, iar acum rămân nu doar în situaţia de şomeri, dar într-o situaţie absolut 
disperată. 
 Răzvan Dumitrescu: Nu avem noi timp, astăzi, să dăm declaraţia domnului 
preşedinte Traian Băsescu, din 2008, foarte fastuoasă, că nu-i va afecta criza pe cei de la 
Nokia. Şi să vedeţi astăzi, declaraţia aceluiaşi domn preşedinte Traian Băsescu, sigur, 
care spune să nu ne mirăm, vor mai fi şi alţii care or să plece. Până se face legătura cu 
liderul de sindicat despre care vorbeam, îl întreb pe Adrian Ursu dacă vor fi şi alţii care 
or să plece. 
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 Adrian Ursu: Au plecat deja, Policolor şi-a mutat trei secţii de producţie la Ruse, 
adică doar a sărit Dunărea un pic, Kraft a plecat cu ciocolata de la Braşov, Coca Cola şi-
au mutat şi ăia vreo două fabrici în Republica Moldova şi putem continua cu exemplele 
cel puţin din industria textilă, unde... a cam murit. Este cea care a fost prima lovită. Acolo 
s-au pierdut nişte mii de locuri de muncă, poate chiar zeci de mii de locuri de muncă.  
 Răzvan Dumitrescu: Vor mai pleca şi alţii acum, zilele astea. Ia să vedem 
declaraţia! Haideţi să le dăm.  
 Adrian Ursu: Aşa zice domnul Traian Băsescu. Eu zic că ştie el ce ştie, că a avut 
şedinţa CSAT, în care bănuiesc că nu numai despre cadastru s-a discutat. 
 Adrian Năstase: Aşa cum Emil Boc a spus, ieri, că există riscul major ca anumite 
multinaţionale să plece. 
 Răzvan Dumitrescu: Eu cred că ştia că pleacă Nokia ieri, la şedinţă. 
 Adrian Năstase: Evident. Ăsta a fost, de fapt, mesajul de ieri.  
 Adrian Ursu: Dar sunt pe genul analişti, adică şi domnul Boc şi domnul Băsescu 
sunt pe genul analişti.  
 Răzvan Dumitrescu: Da, dom'ne, doi analişti ai ţării. 
 Adrian Ursu: Sau oracolul de la Maglavit, doar acolo mai... 
 Răzvan Dumitrescu: Amândoi, pe zona lor de expertiză. Să-l vedem pe analistul 
Traian Băsescu în 2008 şi acum. Ia să-l vedem!  
 
 Traian Băsescu, noiembrie 2008: Ceea ce am aflat mă bucură. Nokia va continua 
să crească şi anul viitor. Nu va fi afectată consistent de criză. Locurile de muncă, pe 
perioadă nelimitată, sunt sigure. Şi rămâne un singur lucru esenţial, un parteneriat solid 
între sindicat şi management, pentru ca această perioadă dificilă să nu afecteze locurile 
de muncă. 
 Traian Băsescu: Cei care vor să facă prospecţiuni în Marea Neagră, sau în 
teritoriul României, legate de gaze, de ţiţei, cei care vor să exploateze aur, argint sau 
cupru, dacă îi vom mai ţine mult cu birocraţia noastră şi cu lipsa de curaj în a ne asuma 
decizii importante, o să-i pierdem şi pe aceia.  
 
 Răzvan Dumitrescu: De parcă birocraţia noastră e făcută de noi şi nu de voi, cei 
care conduceţi şi sunteţi la putere, în ţară.  
 Adrian Năstase: Ceea ce mie mi se pare îngrozitor este că previziunea, viitorul 
pentru locuri de muncă în România, după ce am eliminat zona de IT, zona de maximă 
competitivitate şi de creştere, şi de randament, de profit, ni se prezintă a fi mineritul, ca la 
sfârşitul secolului 19.  
 Răzvan Dumitrescu: După ce l-am închis.  
 Adrian Ursu: Mineritul, la care domnul Traian Băsescu a contribuit să fie închis, 
atunci când era membru în Guvern.  
 Răzvan Dumitrescu: Prin închidere, exact.  
 Adrian Năstase: Exact. Deci asta mi se pare îngrozitor.  
 Adrian Ursu: Fraza aia are o singură explicaţie, domnul Năstase. Nu are treabă cu 
mineritul, nu are treabă cu viziunea. Trebuia să mai spună  o dată de aur, trebuia să mai 
spună de Roşia Montană, doar că acolo, aţi văzut că a îmbrăcat-o, lângă aur pune şi cupru, 
şi zinc, şi wolfram.  
 Răzvan Dumitrescu: E foarte interesant, o să mai plece. 
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 Adrian Ursu: Este singura ţintă a domnului Traian Băsescu, în clipa de faţă. Nu 
ştiu cât poate să fie nota de plată pentru asta, dar în mod evident... 
 Răzvan Dumitrescu: Al doilea exportator, că România trăieşte doar din 
exporturi, se ţine doar din exporturi. Nokia era al doilea, ca volum. Ni s-a alăturat domnul 
Bogdan Hossu, preşedinte Cartel Alfa. Îi spun bună seara! 
 Bogdan Hossu: Bună seara!  
 Răzvan Dumitrescu: Am avut, mai devreme, un angajat Nokia, care a sugerat că 
sindicatul n-a prea făcut nimic, domnule Hossu, în a le susţine cauza. 
 Bogdan Hossu: La Nokia sunt două sindicate, unul este la filiala Cartelul Alfa şi 
este un al doilea sindicat, transformat din reprezentanţii salariaţilor şi care, de fapt, este un 
fel de sindicat galben, dacă termenul vă este cunoscut, adică un sindicat care aparţine 
conducerii Nokia.  
 Răzvan Dumitrescu: Se mai poartă galben, sau se poartă portocaliu? Ca să 
înţelegem mai bine termenii.  
 Bogdan Hossu: În sindicalism, e galben. 
 Răzvan Dumitrescu: Am înţeles. Domnule Hossu, dumneavoastră trebuie să ştiţi 
mai bine lucrurile de acolo. La ce salarii aveau oamenii, cum o să o ducă cei care rămân 
pe drumuri?  
 Bogdan Hossu: Problema are mai multe aspecte. Pe de o parte, să nu uităm că 
salariile de la Nokia nu erau atât de vestite, pentru că erau undeva în jur de 800 de lei noi, 
brut. Deci ceea ce nu însemna o cheltuială deosebită.  
 Adrian Ursu: Nu erau de 434 de dolari? Că aşa ne-a spus doamna Vass, că 
salariul mediu din România e de 434 de dolari şi de-aia a fugit Nokia de-aici, că era prea 
mare salariul, nu mai suporta Nokia să plătească salariile astea mari.  
 Bogdan Hossu: Nu. Doamna Vass a intervenit într-o discuţie în care se pare că nu 
cunoştea datele şi, de fapt... 
 Răzvan Dumitrescu: Păi a fost trimisă, cum nu cunoştea datele?  
 Bogdan Hossu: Nu ştiu unde a fost trimisă. Ce pot să vă spun este că, pe de altă 
parte, ceea ce este trist, este că Nokia, deşi a făcut cursuri de formare de 3-5 luni de zile, 
practic personalul de-acolo este calificat, sau ar trebui să fie calificat, în acelaşi timp însă, 
nefăcând înregistrarea profesiunilor pe standardele ocupaţionale din România, rezultatul 
este că toţi salariaţii din Nokia, când vor pleca, vor pleca ca muncitori necalificaţi. Pentru 
a face inserţia acestor persoane, efortul de recalificare va fi deosebit, pentru a fi şi 
reatestat în meserii similar, sau... 
 Răzvan Dumitrescu: Deci dumneavoastră sugeraţi că e greu să se angajeze, 
pentru că nu au calificat, să spun aşa.  
 Bogdan Hossu: Un minimum de calificare profesională, deşi ar trebui să aibă. Şi 
nu este singura întreprindere multinaţională. 
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să ne oprim puţin şi ne întoarcem la discuţia noastră. 
Eu constat că doamna Andreea Paul a ieşit astăzi, la televizor, să ne dezinformeze, să 
sugereze că, pentru că sunt salariile prea mari, pleacă ăştia, de parcă ei au venit pe salarii 
mai mici. 
 Adrian Ursu: Şi pentru propagandă, domnul Dumitrescu. Trebuia să mai spună o 
dată că, sub domnul Boc, salariile merg atât de repede în sus, încât nu mai poţi trăi.  
 Adrian Năstase: Şi a ieşit să ne spună că, de fapt, nu este niciun fel de pierdere, 
pentru că, în locul unei firme care pleacă, vin 10. Şi de chestiunea asta se ocupă direct 
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primul ministru, care a luat în subordonare agenţia aceea pentru investiţii străine şi 
lucrurile sunt foarte sigure. 
 Răzvan Dumitrescu: Domnul Adrian Năstase, eu trebuie să înghit faptul că vin 
10, dacă nu a putut să ne dea niciun fel de detaliu, cine vine şi unde vine?  
 Adrian Năstase: Deocamdată, ceea ce ştim este că anul ăsta, investiţiile străine, în 
primele şapte luni, au scăzut cu 30%, iar faţă de anul 2009, nivelul este de 40%, deci o 
scădere de 60%. 
 Răzvan Dumitrescu: Vreau să vă arăt cum se manipulează cu cifre, de această 
dată. În mod oficial, România are, dacă-i credem pe cei de la putere, o rată a şomajului de 
4,8%. Atât este, oficial, rata şomajului. Asta înseamnă în jur de 430 de mii de oameni, 
dacă este să cred în această cifră. E foarte mic, în raport cu alte ţări. De pildă, în Spania, 
rata şomajului e de 20%. Ăsta este, de fapt, subiectul cu care Guvernul Boc se mândreşte. 
În schimb, ştiţi care este cifra recunoscută a şomajului, în statisticile europene? Ultima 
cifră luată în calcul în statisticile europene, la şomaj în România, este de 7,3%, în luna 
iulie. Se pare că în august vor trece, în dreptul României, cifra de 7,1%. Prin diferenţă, 
pentru că populaţia activă, definită de standardele europene, de formula lor de calcul, este 
de 10 milioane de oameni în România, 15, până la 74 de ani, fără loc de muncă, şi care au 
căutat să se angajeze patru săptămâni. Aşa se calculează. Înseamnă că ei ascund 300 de 
mii de şomeri, domnii de la putere. Deci domnii de la putere ascund 300 de mii de şomeri, 
cel puţin, în acest moment. Eu vă întreb, şi trebuie să trecem foarte repede peste acest 
capitol, dacă avem scurte comentarii. Păi, dacă ei ne fac din cifre, cum să le mai cred 
declaraţiile?  
 Adrian Năstase: Probabil că domnul Hossu ştie mai bine decât mine, dar este 
evident că această statistică acoperă doar o parte. Îi acoperă, de fapt, pe cei care sunt în 
ajutor de şomaj. Sunt foarte mulţi cei care sunt în afara ajutorului de şomaj, care nu au 
locuri de muncă, astfel încât dacă discutăm despre cei care nu au locuri de muncă, de fapt, 
numărul lor este mult mai mare. Dacă adăugăm aici şi pe cei care au plecat din ţară, 
pentru că nu găseau locuri de muncă, sau fiindcă voiau să lucreze în afară, în realitate, 
situaţia este mult mai grea. Aşa încât să nu ne îmbătăm cu apă rece, că procentul este de 
sub 5%.  
 Răzvan Dumitrescu: Domnul Hossu, cum poate să îndrăznească un Guvern să 
spună 4,8, când avem acces şi la statistica asta europeană? După asta, are Grecia 20%, 
după asta, are altă ţară 11% şomeri, nu după cum calculează Boc.  
 Bogdan Hossu: Este adevărat. Dar, dacă vreţi, dezinformarea este făcută 
structural. Să nu uităm că avem 2,5 milioane, după datele Ministerelor Afacerilor Interne 
ale principalelor ţări cu destinaţie de migraţie din partea României către ele, cum sunt 
Portugalia, Spania, Italia.  
 Adrian Năstase: Franţa.  
 Bogdan Hossu: Şi ţări, în general, francofone. Asta nu înseamnă că nu se regăsesc 
români şi în alte ţări, dar 2,5 milioane dacă adăugăm la numărul de şomeri chiar declarat 
de ei, adică aproximativ 500 de mii, vom constata că, de fapt, avem trei milioane de 
români, din cei 10,2 milioane de români, populaţie activă. Deci practic, avem undeva la 
31% structura de şomeri. 
 Răzvan Dumitrescu: Vă promiteam, în deschidere, că vă explic cum a ajuns 
drumul din satul lui Boc să coste cam cât costă kilometrul de autostradă. Foarte simplu. În 
iulie, aţi văzut un material despre costurile mari ale drumului. Era vorba de 10 milioane 
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de euro, care cuprinde TVA. Acum, a apărut şmecheria cu acte adiţionale, aprobate de 
Consiliul Judeţean. S-au mai adăugat 3,7 milioane de euro, fără TVA, de data aceasta. 
Banii merg la aceeaşi firmă a domnului Gabriel Silaghi, de la PD-L.  
 Adrian Ursu: Vedeţi că sunt investitori? Deci, are dreptate şi doamna Vass. Ne-
am legat degeaba de cravata domniei sale.  
 Adrian Năstase: Deci, unul din cei 10 a apărut.  
 Adrian Ursu: Unul din cei 10 investitori e ăsta, de la PD-L. Silaghi, de la PD-L, 
care suge toţi banii de investiţii.  
 Răzvan Dumitrescu: Ionuţ Cristache ne dă detaliile complete. Bună seara! 
 Reporter: Bună seara! Înainte de acest act adiţional, au mai fost încă alte două, 
care totalizau împreună o sumă modică, comparativ cu acesta, doar 800 de mii de euro. 
Dar acesta a rupt gura târgului, am putea spune. Suma cumulată, pentru tot drumul în 
sine, se învârte, cu tot cu TVA, în jurul sumei de 16 milioane de euro. Dacă facem un 
calcul simplu, asta înseamnă cam 800 de mii de euro pe kilometru. O sumă mare, mică, 
rămâne ca alţii să aprecieze. Problema e, atunci când am fost în zonă, atunci când am 
realizat ancheta la Răchiţele, am descoperit un lucru poate şi mai frapant decât drumul. 
Lângă un sat învecinat Răchiţele, era un sat unde oamenii nu aveau curent electric, nu 
aveau acces la civilizaţie. Poate că drumul acela era singura lor grijă. Dar, de menţionat 
încă un lucru. Astăzi, când am încercat să iau, să obţin o poziţie oficială din partea 
responsabililor din zonă – pentru că ştiam că eu, când am fost în iulie acolo, nu se lucra, 
lucrările erau oprite – mi-au spus că se lucrează la foc continuu şi că sunt peste 200 de 
oameni înşiraţi pe tot drumul acela, lung de 20,5 kilometri, care lucrează. Şi m-am gândit 
ce i-o fi determinat să lucreze în ritmul acesta nebun. Ei bine, ironia face să se fi apucat 
de treabă chiar în momentul în care s-a primit şi această tranşă de bani, de 3,7 milioane de 
euro. Deci muncitorii au fost aduşi înapoi, cu chef de muncă, chiar în luna august. 
 Răzvan Dumitrescu: Înţeleg. Îţi mulţumim, Ionuţ. Trebuie să luăm o scurtă 
pauză.  
 Adrian Năstase: ... la fabrica Nokia, poate e vorba de un drum care să faciliteze, 
parte din angajamentele care au fost luate.  
 Răzvan Dumitrescu: Este şi strategic din punct de vedere turistic. Întâmplător, 
traseul e prin comuna domnului Boc. Luăm o scurtă pauză. Revenim. De data asta, Ionela 
Năstase nu scotoceşte prin arhivă. Ne vorbeşte despre un eveniment care ni se întâmplă 
nouă, celor de la Antena 3. Bună seara! 
 Reporter: Bun găsit! Îmi face plăcere să vă anunţ că Antena 3 a intrat în finala 
premiilor de excelenţă, acordate de Asociaţia Internaţională a industriei de televiziune şi 
radio. Modul în care echipa noastră a relatat tragedia de la maternitatea Giuleşti a atras 
nominalizarea pentru cea mai clară acoperire a unui eveniment de ştiri. Vă propun să ne 
amintim o mică parte din transmisiunea care a intrat în finala premiilor AIB.  
  
 Răzvan Dumitrescu: Avem o legătură telefonică cu domnul profesor doctor Dan 
Mircea Enescu, directorul spitalului Grigore Alexandrescu. Care ar fi şansele de 
supravieţuire ale copiilor?  
 Dan Mircea Enescu: Sunt în stare extrem de gravă.  
 Intervievat: Au fost opt copii evacuaţi, cu arsuri medii şi grave. Din păcate, 
trebuie să anunţăm că am avut trei decese.  
 Intervievat: Ce este acolo, ce vedeţi? 
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 Intervievat: Foarte mult fum. Este foarte întuneric. Avem foarte multe mămici 
panicate, foarte mult fum.  
 Intervievat: Vreau copilul! De-abia l-am născut astăzi...  
 Intervievat: Unde sunt copiii, unde? 
 Reporter: Ce aveţi?  
 Intervievat: Doi gemeni, băieţi. 
 Intervievat: Am dus-o la etajul doi, chiar unde a luat foc.  
 Intervievat: La etajul doi e.  
 Intervievat: E bine?  
 Intervievat: Jumătate.  
 Răzvan Dumitrescu: Sunt scoşi din spital oameni, copii şi femei, pe bandă rulantă, 
aţi văzut, în acest moment.  
 Nicolae Bănicioiu: E o tragedie greu de explicat în cuvinte.  
 Răzvan Dumitrescu: Vă întrerup pentru că, iată, în aceste imagini ce constatăm? 
Începem să pierdem şirul oamenilor care sunt, în continuare, scoşi din interiorul 
spitalului.  
 Intervievat: De-abia l-am născut astăzi. 
 
 Reporter: Ei bine, în competiţie cu noi se află materiale realizate de televiziuni cu 
renume. De-ar fi să dăm doar câteva exemple, lupta se dă cu postul de televiziune Al-
Jazeera English, nominalizat pentru relatarea despre moartea lui Bin Laden. De asemenea, 
luptă cu BBC World News, care a transmis informaţii despre tsunami şi despre 
cutremurul din Japonia şi Sky News, care a informat despre criza din Egipt. Vă mai spun, 
doamnelor şi domnilor, că Antena 3 mai are alte două nominalizări. Două documentare 
realizate de echipa emisiunii „În premieră” au atras atenţia juriului, este vorba despre 
români pe drumuri şi Oraşul otrăvit. Şi, pentru că veni vorba despre juriu, profesionişti de 
televiziune şi mass-media din întreaga lume vor analiza materialele noastre, iar premiile 
vor fi decernate pe 9 noiembrie, la Londra. Să sperăm că vom fi acolo.  
 Răzvan Dumitrescu: Urmează „Sinteza zilei”.  

(Prin Monitoring Media: Antena 3 – Subiectiv, Ora: 20:58) 
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