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„ Ne luptam cu guvernul si 
patronatele pentru mentinerea 
actualei legislatii a muncii, 
Codului Muncii si a 
Contractelor Colective pe 
sectoare de activitate. “ 

(04.11.2010)  

Interviu despre criza economica, strategii 
pentru solutionarea sa si despre rolul califi-
carii si formarii profesionale, pentru viitoa-
rele directii in companii si in sector 
 

 

 Criza globala economica si financiara a 
afectat in mod semnificativ si industria lemnului 
si mobilei, in 2009. Care sunt consecintele 
economice pentru compania si sectorul dvs. si 
cum vedeti lucrurile in continuare? 
 
La nivelul industriei lemnului  din Romania, criza 
economica si financiara a afectat in mod diferit 
sectorul de prelucrare primara a lemnului si in altfel 
industria mobilei. 
a) Prelucrarea primara a lemnului in anul 2009 la 
productia industriala a avut o crestere cu 18%, la 
productivitatea muncii cu 33,7 %, in schimb la 
export s-a inregistrat o scadere cu 3%. 
b) Industria mobilei a inregistrat scaderi 
semnificative la productia industriala - 14,5%, la 
export cu - 11,2%, in schimb productivitatea muncii 
a crescut cu + 17,9%. 

 
 Care sunt consecintele crizei pentru 

ocuparea in cadrul sectorului? Care sunt 
domeniile afectate negative – de exemplu, locuri 
de munca, program de lucru, salarii sau 
standardele de munca in cadrul companiei? 
 
Cel mai mult au fost afectate locurile de munca. 
In anul 2009 fata de 2008 au fost concediati 42.000 
de salariati, din care 22.000 in industria mobilei si 
20.000 la prelucrarea pimara. 
Castigurile salariale au scazut in 2009 fata de 2008 
la industria mobilei  cu -9,7% si la prelucrarea 
primara a lemnului cu -11,7%. Multe societati 
comerciale si-au redus programul de lucru in 
functie de comenzile contractate, salariatii fiind 
trimisi acasa fara sa fie platiti, exceptie au facut  
putini angajatori care au platit 75% din salariu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Cum au gestionat sindicatele criza? Care 

sunt instrumentele si strategiile dvs. pentru a 
proteja locurile de munca si angajatii? Cat 
succes ati avut? 
 
Foarte greu, am intampinat greutati din partea 
guvernului care nu a majorat salariul minim pe 
economie la nivel national. Au favorizat 
concedierile si au sprijinit in mica masura 
angajatorii, prin scutirea de la impozitare a 
salariilor la salariatii trecuti in somaj tehnic. 
Instrumentele sindicatelor sunt nesemnificative, 
intrucat nu a functionat dialogul social o perioada 
destul de mare, iar propunerile noastre nu au fost 
luate in considerare. Am participat la mai multe 
actiuni de protest, pichetari, mitinguri si marsuri, cu 
scopul de a prezenta propunerile noastre de 
protejare a salariatilor. Succes am avut mai putin. 
 
 Care ar trebui sa fie viitoarele activitati ale 

sindicatelor, de sprijinire a intereselor 
angajatolor (cum ar fi cele legate de locuri de 
munca sigure, standarde inalte de munca si 
acorduri salariale), chiar in conditii de criza? 
Care este abordarea dvs. la nivel de companie si 
de sector? 
 
In Romania angajatorii au avut si inca mai au 
facilitati obtinute si cu sprijinul sindicatelor, insa le-
au folosit in scopurile lor. A se vedea scaderea 
dezastruoasa a numarului angajatilor si a salariilor, 
in timp ce productia industriala a crescut pe total 
industria lemnului, la fel si productivitatea muncii. 
Ne luptam cu guvernul si patronatele pentru 
mentinerea actualei legislatii a muncii, Codului 
Muncii si a Contractelor Colective pe sectoare de 
activitate. Este un curent European prin care se vrea 
flexibilizarea muncii. Pe intelesul nostru, 
concedierile sunt la discretia angajatorilor. 
 
 Competitia europeana si internationala in 

sectorul lemn si mobile va ramane semnificativa, 
chiar si dupa criza curenta. Multe companii 
trebuie sa-si imbunatateasca produsele si 
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calitatea. Ce importanta are formarea 
profesionala continua in acest context? 
 
Competitia europeana si internationala in industria 
lemnului ramane semnificativa. Fiecare companie 
trebuie sa-si imbunatateasca calitatea produselor si 
corectarea preturilor. Raportul calitate – prêt va fi 
determinant. Pentru obtinerea acestor parametrii, un 
accent deosebit trebuie sa se acorde pregatirii 
profesionale continue. Exista preocupare pentru 
pregatirea profesionala continua si 
calificare/recalificare atat din partea sindicatelor cat 
si a patronatelor. 
 
 In ce masura este astazi calificarea un 

subiect in cadrul activitatilor companiilor si 
sectorului? Ce s-a imbunatit, exista ramaneri in 
urma? 
 
La nivelul ramurii industriei lemnului FSLIL, 
impreuna cu Asociatiile Patronale, au antrenat mai 
multe companii in proiecte de calificare/recalificare 
si consiliere, finantate de Comisia Europeana, 
Guvernul Romaniei si FSLIL. In acest domeniu s-a 
imbunatatit foarte putin, sunt foarte multi angajati 
necalificati, dintre acestia cei mai multi sunt tineri. 
 
 Aveti initiative sindicale sau la nivel de 

companie pentru formare continua sistematica si 
imbunatatita pentru salariati in sectorul 
lemn/mobila? 
 
Avem initiative sindicale atat la nivel national cat si 
la nivel de companii. La nivelul ramurii am 
organizat Comitetul Sectorial de Pregatire 
Profesionala a Adultilor. Acesta functioneaza pe 
principiul bipartitismului patronat – sindicate si 
abordeaza si alte aspecte ale sectorului industriei 
lemnului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ce asteptari legate de cooperarea europeana 
aveti, in cadrul proiectului INNO2? Ce rezultate 
asteptati in contextul formarii continue? 
 
Avem mari asteptari privind cooperarea europeana, 
indeosebi cu tarile partenere din cadrul proiectului 
INNO 2. Schimbul de informatii dintre parteneri cat 
si propunerile de imbunatatire a activitatilor, de 
catre parteneri in proiectul INNO 2, vor constitui in 
permanenta un exemplu de implementare a bunelor 
practice dobandite. In cadrul formarii profesionale 
continue asteptam continuarea proiectului sau a 
altuia pe aceasta tema, iar la nivel national 
calificarea/recalificarea a 720 de persoane si 
consilierea a 2600 persoane. 
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