Declaraţia de la Bucureşti
Noi, reprezentanţii sindicatelor naţionale, am înfiinţat în 2007 o Reţea europeană sectoriala, pentru
reprezentarea intereselor forţei de muncă din industria lemnului si mobilei. Cu sprijinul Comisiei
Europene, am efectuat un schimb transnaţional de informaţii cu privire la dezvoltările la nivel de
companii şi sector, legate în special de standarde firmelor, schimbări la nivel naţional şi perspective
europene în sectorul lemn / sectorul mobilei. Am ajuns la un acord asupra obiectivelor politicii comune
în acest sector şi ne intensificam cooperarea în domeniile operaţionale ale sindicatelor. Educaţia şi
formarea profesională continua în sectorul lemn / mobila, cat şi standardele şi abordările diferite
aplicabile în diverse ţări au fost un punct central pentru activităţile noastre pe parcursul ultimelor luni.
Pe această bază, am căzut de acord cu privire la următoarea declaraţie, la întâlnirea noastră
transnaţionala de la Bucureşti, pe 21 septembrie 2010:

Orientări în formarea profesională pentru dezvoltarea durabilă sectoriala şi ocuparea
forţei de muncă
(1) Cu peste 250.000 de firme şi care angajând în mod semnificativ mai mult de 2,5 milioane de
persoane în întreaga Europă, sectorul european al lemnului si mobilei nu numi ca face din acest
continent cel mai mare producător si consumator din lume, ci reprezintă, de asemenea, un centru de
inovaţii tehnologice, ale căror competitivităţi globale sunt asigurate de o forţă de muncă bine instruita şi
potenţial de expertiză. Pentru a rămâne de succes în acest domeniu, este esenţial ca
îmbunătăţirile structurale în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue să fie acum
introduse.
(2) Sector lemn/ mobila este o industrie orientata spre viitor si spre producţia ecologică! Având în
vedere provocările globale urgente generate de problemele materiilor prime regenerabile, eficienţa
resurselor, protecţia climei şi sustenabilitatea mediului înconjurător, acest sector are un rol de pionierat
de jucat în managementul durabil şi producţia ecologică. Cu toate acestea, asigurarea viitorului
necesită, de asemenea, investiţii în cercetare şi dezvoltare, tehnologii inovatoare, procese şi
produse, precum şi o îmbunătăţire de continua a pregătirii forţei de muncă şi a competenţelor
profesionale.
(3) Industria lemnului / mobilei este un sector caracterizat de întreprinderi mici şi mijlocii. Investiţiilor
necesare în know-how, pentru formare de bază şi a competenţelor forţei de muncă, sunt adesea
neglijate in acest caz. Deficitele rezultate în formarea profesională externa si în cadrul companiei - şi,
prin urmare, lipsa de inovaţie - ar putea pune în pericol potenţialul de dezvoltare şi durabilitatea
întreprinderilor individuale. Întreprinderile mici şi mijlocii necesită expertiza si sprijin organizaţional
atunci când planifica si realizează programe de formare la locul de munca. Accesul la programele de
sprijin naţionale şi fonduri europene, de asemenea, trebuie să se facă mai uşor şi mai bine. Formarea
profesională este o parte necesară a politicilor structurale pentru asigurarea şi dezvoltarea
afacerilor firmelor din sector.
(4) Criza financiară şi economică mondială a condus, de asemenea, la scăderi ale vânzării şi producţiei
in sectorul lemn/mobila, la un mediu de afaceri mult mai dur şi la reducerea locurilor de muncă. Pe de
altă parte, consecinţele pe termen lung ale tendinţelor demografice, cu un deficit de forţă de muncă
profesionala în viitor, se observa chiar de astăzi în acest sector. Formarea profesionala la nivel de
companie serveşte pentru a crea baza forţei de muncă şi specialişti instruiţi pentru a răspunde nevoilor
viitoare. Economia în acest domeniu este o strategie foarte greşita de urmat, o strategie care doar va
prejudicia firmele şi întreg sectorul pe termen lung. Firmele vor trebui să aibă mai multe iniţiative si
sa aloce costuri mai mari pentru formare profesionala si calificare înalta, în cazul în care doresc
să aibă forţă de muncă sigura si calificată în viitor.
(5) In viitor, pieţele pentru industria lemnului / mobilei vor continua să fie caracterizat de relaţie de
sector specifice între calitate şi concurenţa la nivelul preţurilor. Competiţia calitatii va reprezenta un
avantaj pentru firme, dar numai dacă acestea sunt în măsură să se dezvolte, sa se asigure şi să-si
extindă cunostintele necesare. Dezvoltarea personalului - inclusiv sub forma de formare
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profesională calificata - este astfel un factor esenţial strategic pentru succesul viitor.
(6) Transformarea structurală la care asista în întreaga industrie a lemnului si mobilei este semnificativă
nu numai din punct de vedere economic. Ea a fost însoţit şi de o transformare în calificările profesionale
şi formele de muncă. Scopul formarii profesionale şi instruirii avansate - atât în cadrul companiei cat şi
în instituţiile publice - este de a sprijini această transformare cu expertiza necesară. Calificările
profesionale ale forţei de muncă trebuie să fie în concordanţă cu schimbările în conţinutul muncii şi in
procesele tehnice. Aptitudini si competentele specifice cat şi calificările sociale-cheie ale forţei de
muncă sunt din ce în ce-ce mai mult importante. "Învăţarea pe parcursul întregii vieţi" este un factor
indispensabil pentru protecţia locului de muncă individual. Formarea profesională ajută la menţinerea
ocupabilitatii individuale si la asigurarea locurilor de muncă existente. Competentele profesionale şi
formarea profesională trebuie, prin urmare, să fie un pivot central în fiecare politică operaţională şi
tehnologica. Formarea profesională trebuie să fie înţeleasă de către firmele din sector ca o
garanţie a durabilitatii viitoare şi, in consecinta, să fie pusa în aplicare.
(7) Sectorul lemn / mobila este foarte mult o industrie mondiala. În acest mediu de înaltă concurenţă,
competiţia şi presiunea costurilor este în creştere, mai presus de toate asupra întreprinderilor mici şi
mijlocii. Acest lucru dă naştere nu doar la provocări obişnuite pentru politica companiilor si cea sindicala
dar si riscuri semnificative pentru dezvoltarea industrială şi ocuparea forţei de muncă in industria
europeana a lemnului si mobilei. Principiul "cat mai ieftin posibil" nu ne va ajuta sa cucerim pieţele de
mâine. Acest sector în Europa poate avea succes pe termen lung, numai daca are succes în domeniul
inovării şi a concurenţei de calitate. Pentru aceasta, este nevoie de o forţă de muncă bine pregătita
si motivata, care trebuie să se bazeze pe o reţea sistematică şi continuă de formare profesională
şi instruire avansată.
(8) Pentru dezvoltarea durabilă a locurilor de muncă calificate, cu condiţii adecvate de lucru, şi pentru
reintarirea competitivitatii inovatoare in sectorul lemn/ mobila din Europa, este esenţial ca principiile
dialogului social sa fie aplicate în mod consecvent. Puterea de organizare tradiţionala a sindicatelor şi
integrarea intereselor angajaţilor în deciziile companiei sunt de o importanta centrala în această
privinţă. Realizarea de concepte durabile şi fezabile in viitor va avea succes numai cu participarea forţei
de muncă. Daca atât formarea profesională cat şi instruirea avansată a forţei de muncă vor fi
promovate cu succes, va fi necesara asigurarea participării depline si codeterminarii
reprezentanţilor angajaţilor.
(9) In afara companiilor şi asociaţiilor industriale din sector, noi credem că Uniunea Europeană are
anumite responsabilitati în această privinţă. Formare profesională trebuie să obţină întotdeauna atenţia
cuvenită pentru ca obiectivele politice europene ale unui spaţiu european unic economic sa fie
realizate. Avem nevoie de o Iniţiativă europeană pentru "Europa ca o regiune de formare". Din punct de
vedere juridic, aceasta va presupune îmbunătăţirea a drepturilor legale şi canalelor de acces la
serviciile de învăţare continuă. Vedem, în special, o nevoie specială de transparenţă si o permeabilitate
mai mare în sistemele europene de formare profesională. Este nevoie de un cadru specific de formare
profesionala sectorial, uşor de înţeles, precis şi controlabil, pentru măsuri de formare profesională în
cadrul pieţelor forţei de muncă diferite. De aceea, sprijinim dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui
cadru comun european de calificare (EQF). Noi credem că acest lucru prezintă o oportunitate pentru
realizarea unui set de programe de formare profesională comparabile si a certificatelor recunoscute în
întreaga Europă. Acest lucru va creşte şansele de angajare şi de mobilitate ale tuturor angajaţilor
din sector în întreaga Europă.
Schimbările observate în ultimii ani în economia globală fac ca pregătirea profesionala si cunoştinţele
sa fie resursele cele mai important pentru evoluţia viitoare în ţările dezvoltate industrial din Europa.
Formarea profesională şi politica de calificare sunt o obligaţie socială, pentru ca tinerii noştri sa aiba o
şansă individuala pentru un loc de munca si un venit sigur. Aceasta reprezintă o cerinţă de bază pentru
stabilitatea economică şi socială a Europei. Politica socială a viitorului va într-o mare măsură o
politica educaţională!
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Cererile noastre către companiile din sectorul lemn / mobila
(1) Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului! Cerem ca toţi angajaţii să aibă acces
egal la formare profesională şi instruire avansata, în atât în întreprinderi şi în instituţiile publice. Insistăm
asupra faptului că toate formele de discriminare - indiferent dacă sunt bazate pe origine etnică sau
socială, naţionalitate, religie, nivel de educaţie sau de gen – sa fie eliminate. Persoanele dezavantajate
social, persoanele cu handicap, angajaţii străini, imigranţi şi cei cu calificări reduse merită un sprijin
special şi asistenţă în acest sens. Acest lucru este valabil şi pentru lucrătorii temporari şi zilieri. Trebuie
realizate măsuri de formare profesională, astfel încât sa nu existe nici un conflict între nevoile familiale
si cariera. Avem nevoie de concepte speciale şi de o gamă mai largă de programe adaptate pentru
diferite grupuri ţintă.
2) Formarea profesională şi instruirea avansata merg mana-n mana! Pe baza principiului "învăţării
pe tot parcursul vieţii", formarea profesională completa a angajaţilor trebuie să fie organizata ca un "lanţ
de calificare" sistematic. Prima calificarea dobândită în cadrul formarii profesionale iniţiale trebuie să fie
sistematic şi continuu consolidata, prin măsuri de formare profesională pe tot parcursul vieţii active a
angajatului.
(3) Schimbările demografice necesita mai multa formare profesională şi instruire avansată! Vrem
sa vedem ca formarea profesională face ca locurile de muncă în sectorul lemnului si al mobilei să
devină mai atractive pentru tineri, bărbaţi şi femei. Acest lucru va necesita o modernizare a imaginii
generale a sectorului şi îmbunătăţirea continuă a calităţii formării profesionale. Cerem măsuri pentru
asigurarea pe termen lung a cerinţelor viitoare pentru specialişti la toate nivelurile (mestesugari
priceputi, tehnicieni, ingineri). Dorim de asemenea să se fim siguri că firmele vor continua în viitor să
ofere suficienta instruire şi să continue să accepte tineri profesionişti pentru ocuparea forţei de muncă
pe termen lung, odată ce formarea lor profesională a fost finalizata.
(4) Formarea profesionala la nivel de companie necesită structuri permanente, resurse
îmbunătăţite şi un mediu de formare puternic! Facem un apel pentru îmbunătăţirea infrastructurii
pentru formare profesională in companii (calitatea resurselor de formare la locul de muncă din punct de
vedere al personalului, echipamentelor şi spatiilor), pentru o planificare ocupaţionala sănătoasa la nivel
de companii, cu fise de post specifice şi programe concepute pentru diferite grupuri ţintă şi pentru
cooperări profesionale cu mai multe centre de formare externe. Dorim instrumente de evaluare
sistematică a cererii şi planificarea formarii puse în aplicare mai mult. Firmele vor trebui sa ofere un
managementul eficient al formarii, acceptarea deplină a costurilor sale, reglementări clare privind
eliberarea stagiarilor şi a angajaţilor de la serviciu, cu plată a salariilor şi crearea de stimulente de
motivare pentru formarea profesională adresata întregii forţe de muncă.

(5) Formarea profesională trebuie să merite! Cerem că forţa de muncă sa participe şi sa fie inclusa
în planificarea şi organizarea formării profesionale. Acest lucru include, în ceea ce ne priveşte, mai
multe informaţii şi discuţii strategice. Vrem să încurajam finalizarea cu succes a programelor de formare
profesională, prin recompensarea cu salarii mai mari şi posibilităţi îmbunătăţite de promovare. Acest
lucru înseamnă că trebuie să fie posibila includerea şi aplicarea noilor competenţe dobândite la locul de
muncă.
(6) Formarea profesională necesită informaţii, participare şi codeterminare! O "cultură a formarii
profesionale" susţinuta în companii poate fi organizata doar cu cooperarea forţei de muncă şi a
reprezentanţilor săi. În cazul în care acest lucru încă nu a fost încă realizat, vrem să definească şi să
asigure în dreptul legal al angajaţilor din întregul sector la formare profesională, pe baza contractelor
colective de munca. Cerem, de asemenea, contracte colective la nivel de întreprindere, care stabilesc
în mod specific codeterminarea şi contribuţia organizatorică a reprezentanţilor sindicatelor de
întreprindere cu privire la politica de formare a companiei.
Daca programele de formare sunt adecvate, potrivite şi organizate cu participarea sindicatelor si
reprezentanţilor lucrătorilor din întreprinderi, firmele vor fi mai pregătite pentru viitor şi pentru
un succes susţinut!

În primul rând semnatari
Bulgaria Federacija na Profsjuznitie Organizacii ot Gorskoto Stopansto i
Gorskata Promyshlennost (FSOGSDP)
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Czech Republic OS DLV - Odborový svaz pracovniku drevo - lesy - voda v CR
(oblast Morava 1)
Germany Industriegewerkschaft Metall (IGM)

Italy Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni E Affini (FILCA-CISL)

Romania Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului Romania
Europäische Förderation der Bau- und Holzarbeiter - EFBH
European European Federation of Building and Woodworkers - EFBWW

Poland Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy „Solidarnosc”
(NSZZ “Solidarnosc”)

INNO 2 (Inovaţie prin formare profesională continuă – Reţeaua europeană a
IMM-urilor, pentru transferul informaţiilor si inovatiei in industria lemnului si
mobilei) este o iniţiativă politică sectorială a Arbeit und Leben Bielefeld si
a comitetului managerial al IG Metall Frankfurt (Germania).
Măsura este finanţată prin linia pentru dialog social (Linia bugetară
04.03.03.02 - “Măsuri de informare si formare pentru organizaţiile
lucrătorilor”) a Comisiei Europene (Directoratul General pentru Ocupare,
Afaceri Sociale si Şanse Egale).
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