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Statul român nu are cifre clare şi nici nu vrea să aibă, în ceea ce priveşte numărul real al
românilor plecaţi la muncă în străinătate. Asta pentru că, spun gurile rele, am mai fi în ţară doar
vreo 17 milioane de locuitori... În plus, s-a dovedit, la ultimul recensământ, nici primăriile nu vor
să aibă cifre reale, pentru că primesc buget şi după populaţie.
Cel mai celebru caz din
Maramureş e al oraşului Borşa, care la recensământ a fost singura localitate cu spor pozitiv faţă
de recensământul anterior, când în realitate oraşul e pustiu şi sunt duşi între 10.000-12.000 de
oameni în Europa, la muncă. Statistici există, totuşi. Una din ele spune că sunt duşi doar
727.540 de români, la munci, pe timp îndelungat. Adică nu la munci sezoniere. Pe baza acestor
cifre date de INS... deşi se vorbeşte de 1,5 milioane de români numai în Italia... avem şi cifre
pentru Maramureş.
Ar fi 13.551 de maramureşeni plecaţi, dintre care cei mai mulţi, 4.421 în Italia şi cei mai puţini,
18, în Norvegia. Interesant, Norvegia e o destinaţie preferată de „muncit“ a romilor de la
Şomcuta, de pe Calea Mireşului... În Germania ar fi duşi doar 382 de maramureşeni, ori acolo
pleacă la munci sezoniere autobuze întregi de pe Valea Izei, lunar.

De acolo avem şi cele mai multe date, din zona muncilor sezoniere. De exemplu, la cei din Şieu
pleacă localnici la munci agricole ce durează câte două luni în Olanda şi apoi alte două luni în
Belgia. Îşi fac case cu banii câştigaţi, o singură familie a revenit şi a făcut solarii cu plantaţie de
căpşuni, aşa cum au văzut acolo. În realitate, spun oamenii, moroşenii nu lucrează doar două
luni, dar aşa sunt învăţaţi să spună. La mijloc e o lege europeană ce pretinde alte condiţii de
salarizare şi impozitare pentru munca mai mult de două luni, ca sezonier.

Aşa se face că moroşenii pleacă, „la buna înţelegere“ mai repede cu două săptămâni, muncesc
la negru, apoi lucrează două luni şi la final mai stau o săptămână la muncă. Situaţia nu se
referă la Şieu, ci la aproape toţi sezonierii care au deja stagii serioase acolo, merg de cel pu]in
cinci ani. Există deja în zona Văii Izei oameni ce au pensii europene, sunt două la Şieu, unde
am studiat noi situaţia. Oamenii nu vorbesc, decât sub anonimat, însă autorităţile locale sunt
dezamăgite că ei nu-şi plătesc contribuţiile la stat, ca să beneficieze ulterior de anii lucraţi, ce se
adună încet-încet.
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Mii de oameni sunt de asemenea duşi, pe termen mai lung, din Ruscova, Repedea, Poieni,
Moisei, Borşa, Vişeu, Dragomireşti, dar în egală măsură din Sighet sau Baia Mare, ori din Ţara
Lăpuşului. Probabil, statisticile deloc realiste se referă la oameni ce au contracte de muncă
înregistrate şi aici, în România. Cu ani în urmă, la o filială de bancă comercială din Borşa, ni se
şoptea că, în luna august, au intrat şi ieşit, numai prin acea bancă, vreo două milioane de
euro...
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