NOUL CONTRACT COLECTIV DIN VALEA JIULUI
(DECEMBRIE 1929) ŞI SEMNIFICAŢIA LUI
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Problema adoptării legislaţiei muncii şi a legiferării contractului
colectiv s-a pus, în ţara noastră, încă din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea.
După cum se ştie, cele mai reprezentative prevederi ale legislaţiei
muncii sînt cuprinse în contractul colectiv de muncă, care este expresia
juridică concretă a reglementării raporturilor dintre oamenii muncii şi
întreprinderi 1.
O practică uzitată de patronat, în contextul eludării prevederilor
legale, a fost aceea de a nu mai încheia noi contracte colective de muncă
sau de a nu le mai prelungi pe cele care expirau, folosind procedeele
tratativelor îndelungate, a tergiversărilor etc.
Este notoriu faptul că eroica luptă revoluţionară de la Lupeni din
august 1929 a avut cauza imediată în refuzul patronilor de a reînnoi
contractul colectiv de muncă expirat în iarna anului respectiv.
„Minerii de pe întreaga Vale a Jiului - remarca un ziar al vremii
- nu mai au condiţiuni de muncă şi salarizare legal garantate, deoarece
de mai bine de opt luni chestia contractului colectiv n-a fost tranşată" 2 •
In urma luptei revoluţionare de la Lupeni din august 1929, delegaţii
muncitorilor şi reprezentanţii societăţii „Lupeni", „Petroşani", „Lonea''
şi „Valea Jiului de Sus", după aproximativ o săptămînă de tratative la
Ministerul Muncii şi apoi la sediul societăţii „Lupeni" au izbutit să încheie
un nou contract colectiv pe termen de un an şi jumătate.
La tratative au participat, din partea muncitorilor, 19 delegaţi, conduşi de Eftimie Gherman, ~ecretar al Uniunii muncitorilor mineri şi
deputat social-democrat de Caraş. Delegaţii muncitorilor, aşa cum relevă
presa vremii, au fost împuterniciţi la tratative „fără putinţă de contestare", pentru că „aveau mandate semnate cu mină proprie de către peste
7 OOO de muncitori din circa 10 OOO cit sînt interesati în contract" 3. Patronii au fost reprezentaţi de : M. Ionescu, ·subdirector general la societatea „Lupeni" (reprezenta, în acelaşi timp, şi societatea „Lonea"), Frey,
directorul minelor din Lupeni, Lugosy, director principal la Vulcan. DezI. Ilie Ceauşescu, Din istoria contractului colectiv în România,
2. „Dimineaţa" din 11 august 1929, p. 5.
3. „sociulismul" nr. 53 din 1 ianuurie 1930, p. 2.
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Bucureşti,

1970, p. 12.

baterile au fost cond '..!Se de G Georgean, director general in Ministerul
Muncii.
„Cele 6 zile de discuţii - sintetiza ziarul „Socialismul'" - au fost
foarte încordate. Dezbaterile au durat, fără întrerupere, adeseori pînă
noaptea tîrziu. In timpul tratativelor au fost şi dezbateri violente şi
momente de criză. De cîteva ori, tratativele erau gata să se rupă"'•.
In esenţă, contractul colectiv se referea la ore~e de muncă şi salarizare, specificîndu-se că „în cele 8 ore de muncă se socoteşte şi timpul
de intrare si iesire din mină". Se modifică, în acest fel, decizia tribunalului judeţ~an de arbitraj (din 8 aprilie 1929) care a produs numeroase
nemulţumiri minerilor din Valea Jiului.Faptul că timpul necesar pentru
coborîre şi ieşire (în şi din mină) - în mod expres - figurează ca un
punct de bază al noului contract colectiv, demonstrează cît de acut se
impunea respectarea lui la nivelul fiecărei mine în parte, avîndu-se
în vedere repetate nerespectări. Ne gîndim la faptul că în contractul
colectiv de muncă, încheiat în 12 martie 1928, se prevedea în art. 1 :
„ ... Pentru muncitorii din mină, timpul necesar pentru coborîre şi ieşire
în şi din mină va fi socotit în aceste 8 ore, coborîrea începînd fără întîrziere la ora fixată"\ clauză, evident, nerespectată din moment ce se
înscrie, la aproximativ două luni, în memoriul prezentat direcţiei minei
din Lupeni de către delegaţii minerilor, exact aceeaşi preVf~dere (la litera C) fi.
Pentru paznici, telefonişti şi şoferi, orele de muncă - precum se
înscriu în noul contract - se reduc de la 12 la 8. Şi acest punct prezintă
interes, ţinînd cont de faptul că, cu circa 14 luni înainte, contractul colectiv stipula „pentru toţi lucrătorii ocupaţi la suprafaţă" (deci şi paznici,
telefonişti etc.), timpul de lucru de 8 ore, timp care era, realmente (martie
(1928 - dec. 1929) de 12 ore la nivelul exploatărilor carbonifere Jin
Valea Jiului 7. Se simţea nevoia revenirii la timpul de muncă normal
de 8 ore şi pentru paznici, telefonişti, şoferi, necesitate înscrisă la punctul
3 din noul contract colectiv de muncă s.
Relativ la retribuţia muncitorilor mineri, se indică următorul mod de
mărire al salariilor : la media salariilor se adaugă un spor de 50/o pentru
muncitorii de la societatea „Lupeni" şi 80/0 pentru cei de la societatea
„Petroşani", „Lonea" şi „Valea Jiului ele Sus". Pentru Lupeni se face
specificarea că se va calcula sporul de 50;0 minerilor, 50;0 meseriaşilor
şi 6, 7% zilierilor. Pentru celelalte societăţi, sporul prevăzut este după
cum urmează : 60/o - minerilor, 80/o meseriaşilor şi 120;„ auxiliarilor.
Faptul că sporul adăugat la media salariilor este mai mic pentru muncitorii de la societatea „Lupeni", se justifică, în principal, prin existenţa
unor salarii mai mari de care beneficiau minerii societăţii „Lupeni", comparativ cu ortacii celorlalte societăţi miniere din Valea Jiului (potrivit
4. Ibidem.
5. Contract colectiv de muncă încheiat intre direcţiile minelor societăţii „Petroşani", „Lupeni", „Valea Jiului de Sus", „Lonea" şi lucrătorii lor (1928), Petroşani, p. 4.
fi. Arh. St. Deva. fond Petroşani, dos. 3. fila 270-271.
7. Contract colectiv de muncă ... (1928), p. 4.
e. „Solia Dreptăţii", orii ştie. la Anul Nou - 1930 (numerotarea punctelor ... aparţine acestul
periodic).
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art. 28, litera A din contractul colectiv de muncă pe 1928), de asemenea,
prin adăugarea, clin 1928, la salariile muncitorilor de la societăţile „Petroşani", „Lonea", „Valea Jiului de Sus", a unui spor de 20;0 !l.
De reţinut este faptul că aceste sporuri se prevăd să fie calculate
la salariile reale, efective şi nu la cele fictive \clin state ele plată fictive),
prevedere nouă la nive~ul unui contract de muncă, reprezentînd, evident,
un succes al muncitorilor mineri într-o problemă „cheie" a existenţei lor.
Se stipulează, în noul contract colectiv, posibilitatea ca societăţile
miniere din Valea Jiului să pună la dispoziţie lucrătorilor, în magazinele
de consum, articole alimentare, îmbrăcăminte şi încălţămintP „pe preţul
de cost", fără ca lucrătorii să fie obligaţi a se aproviziona cu articole din
aceste magazine. Lucrătorii care la 31 octombrie 1926 se aflau în serviciul
societăţilor respective şi aveau drept la alimente cu preţ redus primesc,
potrivit prevederilor din contract, ca despăgubire, un ajutor „între 169
lei pentru un membru de familie şi 1 521 lei pentru 9 membrii". Lucră
torii care nu acceptă acest „sistem de alimentare", vor primi contravaloarea în bani 10 • Acest „sistem de aprovizionare în natură", făcut „după
voia fiecărui muncitor" exista şi înainte de 1926. El este însă stipulat,
cu claritate, în contractul colectiv din 1928 (art. 26, 27) şi reintrodus în
noul contract colectiv din decembrie 1929, ceea ce înse'amnă că sistemul
convenea oarecum muncitorilor mineri, nefăcînd parte din problemele
controversate, dependente, existente între ei şi conducerea societăţilor.
Ca „alte dispoziţiuni" ale noului contract colectiv, se consemnează
obligaţia societăţilor de a da lumină electrică, gratuită, sau petrol. In
cazul în care muncitorii folosesc electricitatea de la societăţile particulare, vor primi „un plus de 20 lei". Concomitent, societăţile se obligă să
introducă lumină electrică „în toate locuinţele muncitorilor".
Societăţile „Petroşani" şi „Lonea" vor trebui să pună la dispoziţia
muncitorilor respectivi, în afară de cărbuni, „cite 2 metri steri de lemn
gratuit", iar în eventualitatea refuzului cărbunilor, muncitorii pot primi
„un total de 27 metri steri lemne" 11 _
Respectivele dispoziţii contractuak, în linii mari, sînt conţinute şi
în contractul colectiv din 1928. Ceea ce constituie elementul nou pentru
contractul colectiv din 1929 este introducerea, în mod diferenţiat, pentru
muncitorii de la societăţile „Petroşani" şi ,,Lonea" a prevederii de a se
pune la dispoziţia muncitorilor respectivi cantitatea de 2 metri steri de
lemn, gratuit, consecinţă firească a recunoaşterii legitimităţii cerinţei
muncitorilor mineri, angajaţi la societăţile de mai sus, de a li se acorda,
gratuit, cantitatea de lemne solicitată.
Revizuirea salariilor este preconizată să se facă, potrivit dispoziţiei contractului din 1929, „de acum încolo pe baza a 36 articole". Această
prevedere reprezintă o noutate, ţinînclu-se cont de vechile stipulaţii care,
Y. Contract colectiv de muncă.„ (1928), p. 12.
10 „Socialismul", nr. 53 din 1 ianuarie 1930 ; „Solia
Ibidem.
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Orăştie,

la Anul Nou -

1930.
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în general, permiteau o atare revizuire „pe baza unui index care conţinea
numai articole de primă necesitate 12.
Revizuirea noului contract colectiv, potriYit unei „dispoziţiuni finale", nu se poate face din partea muncitorilor decît de reprezentanţii sindicatelor contractante, deci de sindicatele afiliate Confederaţiei Generale
a Muncii. Această dispoziţie finală este şi ea o noutate, avînd în vedere
că contractele de muncă anterioare, inclusiv cel din 1928, n-o înscriau.
S-a acordat acum, în anul eroicei 'lupte revoluţionare de la Lupeni, deplină încredere şi competenţă „reprezentanţilor sindicatelor contractante",
sindicatelor afiliate Confederaţiei Generale a Muncii în problema revizuirii contractului colec:tiv.
Noul contract colectiv a fost încheiat pe termen de un an şi jumă
tate (expirînd la 31 iunie 1931), ceea ce constituie o altă noutate, ţinînd
seama de faptul că durata în timp a contractelor anterioare era de o
jumătate de an (ex. contractul colectiv de muncă, 1926) sau de -un an
(ex. contractul colectiv de muncă, 1928) etc.
Tratativele purtate de părţile contractante, aşa cum apreciază presa
vremii, „au sfîrşit cu un acord complet asupra tuturor punctelor din
memoriul de revendicări, formulate de muncitori. Pe lingă o serie de
îmbunătăţiri de ordin mai secundar, este de remarcat faptul îmbucurător
că în sfîrşit s-a obţinut un spor de salarii şi revenirea la sistemul aprovizionării cu alimente" 13.
Este demnă de relevat semnificaţia majoră a acestui contract colectiv
şi anume aceea că pentru prima dată s-a reuşit să se încheie un contract
de muncă pe Valea Jiului prin „bună înţelegere, fără a se mai apela la
arbitraj" 1".
Presa timpului a evidenţiat faptul că societăţile miniere n-au respectat noul contract colectiv, că au fost făcute masive concedieri în
Valea Jiului (de exemplu, numai în ziua de 1 iulie 1930 au fost concediaţi aproape 600 de muncitori în întreaga Vale a Jiului), că nu s-au
respectat legile muncitoreşti, că muncitorii s-au întrunit la Lonea, Vul~
can etc. în ideea „de a lupta pentru respectarea drepturilor lor" n.
In consecinţă, starea de spirit a muncitorilor mineri din Valea Jiului
s-a menţinut „destul de agitată", ajungîndu-se deseori la arbitraje în
conflictele frecvente existente aici.
Schiţînd perspectivele luptei muncitorilor mineri, ziarul „lnainte"
remarca că ,,numai printr-o luptă pregătită bine şi sistematic condusă
de organizaţiile revoluţionare în frunte cu Partidul Comunist, minerii
Văii Jiului îşi vor putea îmbunătăţi situaţia şi scăpa de sub jugul robiei
capitaliste" 16 .
12.
13.
14.
16.
15.

„Socialismul", nr. 53 din 1 Ianuarie 1930.
Ibidem.
Ibidem. La fel „Solia Dreptăţii", Orăştie, la Anul Nou „Inalnte", nr. 12 din 7 septembrie 1930.
„Socialismul", nr. 32 din 27 aprilie 1930.

1930.
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LE l\'OUVEAU CONTRAT COLLF.CTIF DE LA VJ\LLE DU JIU
(LE Df:CEMBRE 1929) ET SON SIGNIFICATION

Resume
Le nouveau contrat colkctif ele b Valle du Jiu passe en decembre le 1929,
apres les necociations et Ies grancls debats, il nous s'envisage comme une habituelle
conseqUance ele l'hero'ique lutte revolutionnaire des mineurs de l'aout le 1929
de Lupeni, qui s'a devellope sur le fondement de la crise economique de la
surproduction (1929-1933).
Le signification majeur du contrat collectif consiste dans le fait que pour
la premiere fois on s'a reussit l'achcvement du contrat de travait au r~iveau de
la Valle du Jiu „d'un com'mun accord" entre Ies patrons et Ies travailleurs, sans
appeller au arbitrage, ce fait a ete, evidemrnent, une victoire des ouvriers miniers
du bassin charbonnier de la Valle du Jiu, vers le commencement de la crise economique (1929-1933).
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