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Analiză privind identificarea problemelor esenţiale la nivelul ramurii industriei  

lemnului, cât şi a beneficiilor ocupării formale pentru angajaţi şi angajatori 

 
- Temă în cadrul proiectului: ID 50253 „Dezvoltarea şi promovarea 

dialogului social la nivelul industriei lemnului “ - 
   

1. Introducere 
Analiza referitoare la problemele industriei lemnului, în special cele legate de ocuparea 

sectorului cu forţă de muncă calificată, respectarea de către angajatori şi angajaţi a cerinţelor 

Directivelor Europene - transformate în legislaţie naţională -, dezvoltarea şi promovarea 

dialogului social, reprezintă o temă de actualitate care trebuie să preocupe toţi factorii 

responsabili implicaţi în activităţi sociale şi economice caracteristice domeniului forestier şi al 

industriei mobilei. Analiza referitoare la identificarea problemelor esenţiale la nivelul ramurii 

industriei lemnului, îşi propune să identifice aspectele legate angajarea forţei de muncă 

(selectare, angajare, perfecţionare - instruire periodică, sănătate şi securitate în muncă, 

participarea la programe de protecţie socială, apartenenţa la organizaţii sindicale), beneficii ale 

utilizării lucrătorilor bine pregătiţi profesional, avantaje pe piaţa muncii în ţară şi în spaţiul 

european. 

a. Prezentarea generală a sectorului forestier din România  
 

România, are o suprafaţă 238.391 Km2. Distribuţia suprafeţei este următoarea: teritoriu 

arabil (39,2%), păduri (27.3%), pajişti şi fâneţe (21,2%), vii şi livezi (2,3%), clădiri, drumuri şi 

şosele (4,5%), ape şi iazuri (3,7%), alte zone (1,8%). România se situează pe locul 12 în 

Europa după suprafaţa împădurită, fiind sub media Europei de 31 %.  

Distribuţia pe mari grupe funcţionale este următoarea: Grupa I - păduri cu funcţii speciale 

de protecţie: 53,3 % (protecţia terenurilor şi a solurilor, protecţia apelor, protecţie împotriva 

dăunătorilor, arii cu funcţii de recreere, arii speciale protejate şi de interes ştiinţific) Grupa II – 

păduri cu funcţii de producţie şi protecţie).  

Distribuţia pădurilor pe forme de relief este următoarea: munte: 52 %, deal: 37 %, 

câmpie: 11 %. Distribuţia pădurilor pe specii şi grupe de specii: fag: 32,1 %, răşinoase: 30,1 %, 

stejar: 17,7 %, diverse tari: 15,1 %, diverse moi 5,0 %. Volumul de lemn pe picior al pădurilor 

din România este de cca 1410 milioane m3, cu o medie de 210 m3 / ha.  

Creşterea anuală medie a volumului de lemn pe picior este de 5,6 m3 / an / ha. Ca formă 

de proprietate, pădurile din România sunt distribuite astfel: proprietate publică de stat: 53 %, 

proprietate privată persoane fizice: 19 %, proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale: 15 %, 

proprietate privată indiviză / composesorate, obşti: 11 %,  proprietate privată unităţi de cult, 

unităţi de învăţământ, etc: 2 %.  

Instrumentul de evaluare a resurselor naţionale forestiere se face după Inventarul 

Forestier Naţional - IFN, şi constituie principalul furnizor de date pentru elaborarea politicii 
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forestiere naţionale. Dat fiind caracterul dinamic al parametrilor care definesc fondul forestier 

naţional, acest document se elaborează la fiecare 5 ani.  

Cantităţile de lemn care se recoltează din pădurile din România se aprobă anual iar 

această activitate se desfăşoară după regimul silvic. Cantităţile se stabilesc de la an la an, de 

regulă nedepăşind 18 mil. m3. Pentru anul 2013 Regia Naţională a Pădurilor a aprobat 

recoltarea din unei cantităţi de 9.531.400 m3 din păduri proprietate publică de stat. Recoltările 

de lemnoasă se fac cu respectarea Regimului silvic, document legislativ care cuprinde un 

sistem de norme tehnice silvice, economice şi juridice referitoare la amenajarea, cultura, 

exploatarea, protecţia şi paza pădurilor, având ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a 

ecosistemelor forestiere. Administrarea pădurilor se face prin ocoale silvice, (care pot fi de stat 

sau private) sau Institute publice de cercetare sau unităţi de învăţământ de profil.  

În scopul susţinerii şi promovării intereselor agenţilor economici din industria de 

exploatare şi prelucrare primară a lemnului există 2 asociaţii patronale forestiere:  

- ASFOR - Asociaţia Forestierilor din România 
- APPR - Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România 
În industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului există Clusterele : 

- PROWOOD - Sfântu Gheorghe 
- GREEN ENERGY – Biomass cluster Sfântu Gheorghe 

 

b. Date statistice referitoare la produsele forestiere   
 

Obiectul de activitate al sectorului de exploatare şi prelucrare primară a lemnului este 

următorul: 

-  recoltarea, colectarea şi transportul lemnului de la pădure la un punct de utilizare sau 

procesare; 

-  transformarea lemnului brut în produse primare destinate valorificării industriale (lemn de 

gater, lemn pentru furnir estetic, placaj, lemn de rezonanţă, lemn pentru plăci pe bază de lemn), 

lemn pentru construcţii, lemn pentru celuloză, etc. sau lemn pentru folosirea în scop energetic; 

- fabricarea unor produse pe bază de lemn, semifabricate sau prefabricate, de complexitate 

mică şi medie.  

Producţie şi capacităţi - valori medii :          

   - exploatarea anuală a unui volum de lemn brut de circa 18,0   Mil. m³; 

   - debitarea în cherestea (răşinoase şi foioase)  a unei cantităţi de 7,0 - 8,0 Mil. m³/an; 

   - asigurarea materiei prime anuale pentru:           

          a) industria plăcilor ..............3,0 - 4,0  Mil. m³ 

                         b) celuloză...........................1,0 - 1,2  Mil. m³ 

                         c) construcţii.........................0,8 - 1,0  Mil. m³ 

                         d) combustibil.......................3,0 - 4,0  Mil. m³  

-  procesări speciale pentru case prefabricate, binale, mobilier de exterior, parchete, etc. a 

unui volum de lemn de  cca. 0,8 Mil. m³ .  

Evoluţia producţiei de produse forestiere şi plăci pe bază de lemn este prezentată mai jos: 
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Structura 

producţiei 
UM 2010 2011 2012 

Cherestea 

Mii mc. 3.999,6 4.561,16 3.795,1 

Mil. lei 824,27 981,233 863,641 

Furnire estetice 

Mii mp. 25.327,5 38.720,1 28.592,27 

Mil. lei 41,100 117,185 91,432 

Placaje din lemn 

Mii mc. 24,2 21,8 37,241 

Mil. lei 64,5 59,46 94,455 

Plăci din aşchii de 

lemn 

Mii mp. 108,666 108,258 120,907 

Mil. lei 802,414 808,400 1120,436 

Plăci 

fibrolemnoase  

Mii tone 271,997 284,948 235,238 

Mil. lei 312,880 370,804 333,542 

Placi înnobilate 

Mii mp. 31,497 40,662 34,358 

Mil. lei 529,180 699,414 696,825               

Panel 

Mii mp. 10.161,58 12.921,68 10.337,00 

Mil. lei 187,786 322,816 278,318 

Uşi şi ferestre din 

lemn 

Mii mp. 1.170,467 1.882,29 13,528 

Mil. lei 180,003 188,027 150,611 

Palete simple 

Mii mc. 32,571 47,955 41,451 

Mil. lei 14,848 20,023 20,999 

 

Sectorul mobilei are ca obiect principal de activitate valorificarea superioară a lemnului, prin 
realizarea de produse de mobilier. Diversitatea mare a tipurilor de mobilier, funcţionalitatea, 
estetica, conexiunea cu viaţa de zi cu zi a omului conferă acestui produs o puternică încărcătură 
socială. Astăzi nu se poate concepe activitate umană fără mobilier. Mobilierul se poate clasifica 
după tipul constructiv (mobilier corp, mobilier tapiţat), după funcţiunea fiziologică pe care o 
îndeplineşte în raport cu viaţa omului (mobilier pentru şedere, odihnă, dormit, servirea mesei, 
higiena personală, relaxare), după funcţiunea legată de activitatea şi preocupările umane 
(mobilier pentru depozitare, expunere, scris-citit, pregătirea mesei, distracţie, interacţiune cu 
mijloacele media, tehnologie IT, activităţi hobby), după tipul şi funcţiunea camerelor de locuit 
(mobilier pentru dormitoare, sufragerii, bucătării, holuri).  



 

4 
 

Realizarea mobilei este o activitate complexă care presupune angrenarea în procesul 

tehnologic a unui număr mare de operaţii şi materiale într-o succesiune logică. Capacitatea de 

producţie a fabricilor de mobilă din România este mai mare decât puterea de absorbţie a pieţei 

interne, existând mari disponibilităţi pentru export. 

c. Date referitoare la unităţi reprezentative de exploatare şi prelucrare primară a 
lemnului şi societăţi producătoare de mobilă 

 

Unităţile reprezentative de exploatare şi prelucrare primară a lemnului sunt : SC BRADUL 

MANECIU SRL - Prahova, SC SILVANIA INTERNATIONAL SRL - Bistriţa Năsăud, SC FOREX 

SRL - Braşov, SC COZIA FOREST SRL - Vâlcea, SC LOSAN ROMANIA SRL - Braşov, SC 

VALFOREST SRL - Dolj, SC FORESTFALT SRL - Suceava, SC FOREST MAGAP SRL - 

Suceava, SC EGGER ROMANIA SRL - Suceava, SC HLV TRANSILVANIA SRL - Sibiu, SC 

TRANS FOREST INTERNATIONAL SRL - Hunedoara. În afară de acestea există un număr 

important de societăţi comerciale de mărime medie şi mică, care au ca obiect de activitate 

exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului. Fiecare operator care are ca obiect de activitate 

exploatarea lemnului trebuie să deţină un Certificat de atestare pentru execuţia de lucrări de 

exploatare forestieră. Operatorul trebuie să deţină personal de specialitate pentru activitatea sa  

(ingineri, tehnicieni, maiştri, conducători de utilaje specializate) şi utilaje şi echipamente 

specifice.  

Producţia de mobilă se face în fabrici de regulă specializare într-un anumit tip de mobilier. 

Sectorul industriei mobilei din România are cca. 3717 operatori economici, răspândiţi în toate 

zonele ţării, fiind în funcţie de mărime repartizaţi astfel: 112 societăţi mari, 335 de mărime 

medie, 670 mici şi 2600 întreprinderi micro. 

Industria mobilei prezintă următoarele caracteristici:  

- este un sector dinamic, cu tradiţie, în care s-au înregistrat eforturi permanente pentru 

dezvoltarea calităţii producţiei, a tehnologiilor de fabricaţie, a design-ului şi îmbunătăţirea 

finisajelor;  

- prezenţa firmelor româneşti de mobilă la târgurile naţionale şi internaţionale de profil arată 

potenţialul fiecărei firme în parte şi a sectorului în ansamblu şi reprezintă un mod important, 

atractiv şi edificator de promovare a produselor;  

- structura sortimentală pe care o realizează producătorii de mobilă din România este 

diversificată şi flexibilă, aceştia încercând să răspundă aşteptărilor clienţilor de pretutindeni, prin 

adaptarea posibilităţilor de construcţie, design şi calitate în asigurarea confortului, atât în 

locuinţele personale, cât şi în instituţiile în care clienţii îşi desfăşoară activităţile cotidiene. 

Procesele industriale ale acestui domeniu pot fi automatizate prin aplicarea instrumentelor 

specifice tehnicii de calcul, proiectare asistată de computer pentru dezvoltarea de forme 

moderne şi de tehnologii performante. 

Competiţia internaţională tehnologică şi comercială forţează firmele şi companiile să 

acorde mai multe resurse în C&D, în noi procese de producţie şi în produse noi cu design 

îmbunătăţit, pentru a-şi menţine şi extinde avantajele lor competitive.  

În industria mobilei activează următoarele clustere:   
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- REGIOFA - Odorheiu Secuiesc  
- TRANSILVANIA FURNITURE CLUSTER - Târgu Mureş 
- ARBOR - Gheorghieni  
- MOBILIER TRANSILVAN - Cluj   

 

Dintre firmele reprezentative de mobilă din România, cunoscute drept firme cu tradiţie şi 

cu activitate deosebită la export putem enumera:  

Ardudana - Ardud, Cantemir - Huşi, Caval - Cluj-Napoca, Cotta Internaţional - Arad, 

Country Elements - Satu Mare, Mobilux - Bucureşti, Mobex -Târgu-Mureş, grupul de firme 

Simex - Şimleu Silvaniei, FAMOS - Odorheiu Secuiesc, Elvila - Bucureşti, Taparo -Tg Lăpuş, 

Silvarom - Bucureşti, Alprom - Piteşti, MC Mobili - Iaşi, Lemet - Câmpina, Casa Rusu - 

Timişoara, Mobila Dalin - Reghin,  Quadra Invest - Târgovişte, Reşetar - Satu Mare, şa.  

Mai jos se arată repartizarea pe regiunile de dezvoltare ale României a societăţilor 

comerciale producătoare de mobilă, membre APMR.  

 

 

 

Analiza indicatorilor tehnico-economici - pentru mobilă (şi părţi ale acesteia) este arătată mai 

jos: (ianuarie - octombrie 2012) 
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Nr 

crt 
Indicatorul UM 

2012 

octombrie 

2011 

octombrie 
2012/2011 

1 Vol. Producţiei Industriale Mil.€ 1445,0 1407,0 1,027 

2 Vol. exportului Mil.€ 1194,2 1127,6 105,9 

3 Vol. Importului Mil.€ 291,0 287,8 101,1 

4 Consum  aparent Mil. € 541,8 567,3 95,5 

5 Nr. personal Mii pers. 54,4 50,1 108,6 

6 Cursul valutar Lei/€ 4,4457 4,2174 105,4 

 

      Situaţia referitoare la comerţul cu mobilă în primele 10 luni (2012/2011) este arătată mai jos: 

Nr.

crt 
Denumirea produsului comercializat UM 

Export 

10 luni 

2011 

Export 

10 luni 

2012 

Import 

10 luni 

2011 

Import 

10 luni 

2012 

 cod produs - TIP DE MOBILIER 
     

1 94.01.0000 - Scaune transformabile Mil.€ 617,307 673,697 88,475 100,620 

 variație %  109,1  113,7 

2 94.03.0000 - Alt mobilier din lemn 
Mil.€ 489,248 504,858 179,502 168,198 

 
variație 

%  103,2  93,7 

3 94.04.0000 - Somiere Mil.€ 21,013 15,644 19,882 22,232 

 variaţie %  74,4  111,8 

4 TOTAL  MOBILIER Mil.€ 1127,568 1194,199 287,859 291,050 

 variaţie %  105,9  101,1 

 

Analiza datelor de mai sus arată următoarele:  

- producţia industrială a anului 2012 a crescut cu 2,7 % faţă de anul 2011 
- exportul de mobilă al anului 2012 a crescut cu 5,9 % faţă de anul 2011 
- Anul 2012 a adus un spor de încredere în activitatea desfăşurată de operatorii 

economici din industria prelucrării lemnului şi din industria mobilei. Realizările statistice 
înregistrate şi sistematizate de Institutul Naţional de Statistică şi CRPCIS din perioada 
analizată a anului 2012 situează exportul de mobilă între produsele cu un trend pozitiv, 
creşterea exportului fiind de + 5,9 %, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului anterior. 
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- Producţia de mobilă în primele 10 luni ale anului 2012 a crescut cu 2,7 %, faţă de 
aceiaşi perioadă a anului anterior. 
Sectorul mobilei îşi propune câteva obiective realiste pentru perioada următoare  

Obiectiv general şi permanent: 

- Creşterea exportului de mobilă si extinderea pieţelor tradiţionale. 
- Creşterea productivităţii în industria mobilei în vederea reducerii decalajului 

faţă de ţările Uniunii Europene 
- Creşterea gradului de calificare al lucrătorilor din industria mobilei, cu 

rezultate directe în creşterea productivităţii, creşterea calităţii şi reducerea 
pierderilor  

Obiectiv pe termen mediu şi lung: 
- Dezvoltarea concepţiei româneşti în domeniul producţiei de mobilă, 

conştientizarea micilor producători cu privire la importanţa designului de 
mobilier în creşterea valorii adăugate a produselor 

- Înfiinţarea de magazine şi depozite ale firmelor din România, în alte ţări, care 
să permită vânzarea produselor sub numele producătorilor romani. 

 

d. Identificare probleme esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului, aspecte 
negative şi aspecte pozitive 
 

Problemele esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului rezidă din analiza amănunţită a 

tuturor parametrilor tehnico-economici care caracterizează această ramură de activitate. 

În activitatea de exploatare şi prelucrare primară a lemnului: 

i). aspecte negative 

            -  Insuficientă accesibilizare a fondului forestier. Lipsa drumurilor forestiere necesare 

accesului pentru exploatare se face simţită mai ales în zonele de munte unde, deşi arborii au 

ajuns la vârsta exploatabilităţii optime, aceştia nu sunt recoltaţi la timp, intrând apoi în faza de 

degradare lentă: uscare pe picior, doborâturi, incendii. Funicularul, ca mijloc de transport din 

locuri greu accesibile cu mijloace auto, este utilizat insuficient.  

   -  Existenţa tăierilor ilegale. Tăierile ilegale conduc la deteriorarea fondului forestier 

(parchetele nu mai urmează programele de amenajament elaborate pentru acestea, în plus 

doborârea şi extragerea ilegală a lemnului (făcută de neprofesionişti) conduce la deteriorarea 

exemplarelor tinere de arbori din parchet. Tăierile ilegale conduc, de asemenea, la introducerea 

pe piaţă a unei mase lemnoase pentru care nu se poate stabili lanţul de custodie. Sortimentele 

rezultate din tăieri ilegale sunt valorificate sub valoarea lor.  

   -  Pază insuficientă în toate parchetele din sectorul de stat sau sectorul privat. 

Parchetele, despre care se ştie că nu sunt păzite, sunt supuse cu precădere tăierilor ilegale. 

Poliţia forestieră nu poate acoperi întreaga suprafaţă a fondului forestier. În parchetele 

proprietate privată paza se organizează cu dificultate, nu rareori paznicii fiind agresaţi de 

operatorii ilegali.  

   - Slaba pregătire profesională a unor lucrători din sectorul exploatare cu consecinţe 

nefavorabile referitoare la asigurarea securităţii muncii şi a selectării calitative a sortimentelor 

rezultate din recoltări. Recoltarea lemnului, transportul de la pădure, selectarea sortimentelor 
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optime din arborele întreg sunt operaţii complexe care necesită muncă fizică şi pregătire 

profesională adecvată. Pentru orice activitate din cadrul unei brigăzi de lucru este obligatorie 

parcurgerea de către lucrători a unui stadiu de instruire pe linie de sănătate şi securitate în 

muncă şi de un minim de pregătire profesională, în raport cu munca desfăşurată. Inspecţia 

muncii pentru activitatea din pădure este îngreunată de accesul dificil la locul de muncă, de 

lipsa de antrenament şi uneori de condiţiile meteo.  

   -  Promovarea exagerată a lemnului ca resursă energetică. Biomasa, ca resursă 

energetică, în comparaţie cu produsele petroliere sau cu cărbunele, apare mult mai ieftină. 

Alocarea unei cantităţi importante de lemn pentru utilizare energetică are o puternică 

componentă socială. Mii de gospodării se încălzesc şi astăzi cu lemn. Industria plăcilor pe bază 

de lemn (PAL, MDF, OSB) şi industria celulozei şi hârtiei, necesită, de asemenea, resurse 

importante de materie primă lemnoasă asemănătoare ca sortiment cu cele alocate producerii de 

energie termică. Alocarea unei cantităţi necontrolate de lemn pentru energie termică în 

detrimentul industriei plăcilor va conduce la atragerea de sortimente noi de lemn pentru plăci, 

mai valoroase, cu consecinţe negative în economia sectorului: pe de o parte vor creşte preţurile 

de achiziţie a materiei prime pentru plăci iar pe de altă parte alţi agenţi economici vor fi văduviţi 

de materie primă de calitate.    

   -  Investiţii limitate în infrastructura şi retehnologizare; principalul domeniu al investiţiilor 

pentru exploatare îl constituie realizarea de drumuri forestiere (împreună cu lucrările de artă 

aferente). Investiţiile în drumuri forestiere (şi întreţinerea lor) se ridică la sume importante iar 

alocarea lor nu este uşoară. Parteneriatele de tip public - privat pentru investiţii în drumuri 

forestiere sunt dificil de construit. Utilizarea drumurilor forestiere pentru transportul masei 

lemnoase recoltate, în asociere cu dezvoltarea turismului într-o anumită zonă, constituie un 

aspect care nu a fost îndeajuns studiat şi promovat. Exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului dispune de o gamă largă de oferte pentru utilaje şi echipamente. Majoritatea 

societăţilor comerciale au făcut deja acţiuni de retehnologizare sau modernizare, fondurile 

financiare necesare ridicându-se la nivele acceptabile, existând facilităţi de rambursare a lor sau 

programe operaţionale sectoriale pentru dezvoltare.  

   -  Crearea de produse cu valoare adăugată relativ mică din buşteni cu caracteristici 

superioare - declasificare calitativă a sortimentelor rezultate din recoltări. Sortimentele de lemn 

de calitate superioară sunt uneori evaluate sub valoarea lor, din dorinţa de a încasa rapid 

contravaloarea lor. Transformarea sortimentelor superioare de buşteni în cherestea sau lemn 

pentru construcţii şi comercializarea acestora constituie o modalitate de valorificare deficitară a 

lemnului.  

   - Alocarea la export a unor cantităţi importante de lemn sub formă de buştean sau 

cherestea, sortimente cu valoare adăugată mică. Netransformarea sortimentelor primare de 

lemn (buşteni, cherestea) şi exportarea acestora, fără a fi procesate în produse cu valoare 

adăugată mare (mobilă), are drept consecinţă minimalizarea încasărilor rezultate din export. Se 

pierde valoarea adăugată mare pe care o conţine mobila.  

   - Sistem informatic insuficient pentru controlul şi monitorizarea gestionarii şi valorificării 

lemnului. Nu s-a generalizat modalitatea de a ţine evidenţa informatizată a masei lemnoase, nu 

se poate stabili lanţul de custodie al lemnului, există premizele pentru evaziune fiscală. Sistemul 
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de evidenţă informatizată a masei lemnoase necesită personal calificat cu pregătire în 

informatică. Dezvoltarea sistemului presupune alocarea resurselor timp şi fonduri financiare 

pentru echipamente şi pentru şcolarizare. Acţiunea se pretează pentru a fi realizată prin 

proiecte  europene de dezvoltare.  

   - Cadru legislativ şi reglementativ neadecvat sau insuficient pentru resursa privată de 

lemn. Cadrul legislativ oferă uneori interpretarea ambiguă a legii. Proprietarii privaţi de păduri au 

uneori interese economice în afara Codului Silvic - Legea 46 / 2008.  

  -  Certificare parţială a pădurilor (cele existente sunt certificate după standardul FSC 

(Consiliul de Administrare al Pădurilor) şi PEFC (Programul de Aprobare al Sistemelor de 

Certificare Forestieră). Lipsa unor păduri (parchete) necertificate oferă acces limitat şi 

neîncredere pe piaţa lemnului, nerecunoaştere la nivel internaţional al modului de gestionare al 

pădurii. Obligativitatea de a certifica pădurile se va impune în viitor, cu consecinţe pozitive pe 

piaţa lemnului. Se poate elabora şi verifica lanţul de custodie pentru masa lemnoasă exploatată, 

acţiune care conferă încredere societăţilor comerciale care recoltează, transportă şi prelucrează  

lemn.  

- Mecanisme ineficiente pentru implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă. 

Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Gospodărirea 

pădurilor - înfiinţare, amenajament, exploatare - reprezintă o activitate economică la care se 

aplică prin excelenţă conceptul de dezvoltare durabilă. Volumul de lemn pe picior al României 

(de peste 1400 milioane mc) reprezintă o avuţie naţională care trebuie să aparţină şi generaţiilor 

viitoare. Există mai multe acţiuni majore care contribuie la materializarea conceptului de 

dezvoltare durabilă al fondului forestier: certificarea pădurilor prin una din metodele utilizate cu 

precădere în Europa; aplicarea lanţului de custodie; elaborarea pentru toate categoriile de 

păduri a planului de amenajament; limitarea recoltărilor la max. 18 - 20 mil. mc/an, (mult sub 

creşterea anuală totală de cca. 34 mil. mc / an, diferenţa contribuind la creşterea volumului de 

lemn pe picior). Există şi acţiuni cu caracter social care contribuie la consolidarea conceptului 

de dezvoltare durabilă: conştientizarea societăţii civile şi a mediului de afaceri, echilibrarea 

consumului cu resursele, asigurarea de servicii de protecţia mediului, promovarea unor pieţe 

pentru comercializarea lemnului şi a produselor lemnoase certificate, mai multă colaborare    

intersectorială, etc. 

ii). aspecte pozitive 

- Personalul lucrător forestier este în mare parte calificat, fiecare lucrător deţinând un 

document de atestare însoţit de certificat de competenţe, 

- Selectarea sortimentelor de lemn obţinute din arborii recoltaţi sunt în concordanţă cu 

cerinţele zonale ale pieţii, 

- Existenţa pădurilor certificate oferă posibilitatea aplicării lanţului de custodie pe tot 

parcursul lemnului: recoltare, transport, procesare primară, procesare adâncă, comercializare / 

export. Existenţa documentelor care atestă lanţul de custodie conferă operatorilor economici un 

statut de încredere, eliminându-se suspiciunile legate de provenienţa lemnului. În plus, 

certificarea pădurilor vine să consolideze procesul de aplicare al amenajamentului elaborat 

pentru fiecare unitate administrativă din componenţa pădurilor, 
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- Activitatea de regenerare a pădurilor se face după principiile continuităţii, conservării şi 

ameliorării bio-diversităţii, eficacităţii funcţionale, avantajelor economice conform cerinţelor  

dezvoltării durabile. Se remarcă creşterea ponderii pădurilor de protecţie prin înfiinţarea 

perdelelor de protecţie a terenurilor şi drumurilor, cu precădere în zona de câmpie.  

- Apar standarde noi, în concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile. Astfel a apărut 

standardul ocupaţional “manager pentru dezvoltare durabilă” şi „tehnician în reconstrucţie 

ecologică”, documente complexe cu valenţe multidisciplinare. Reîmprospătarea personalului 

lucrător impune dezvoltarea acţiunilor de instruire/perfecţionare în cele 2 mari domenii de 

activitate: cultura pădurilor şi exploatarea pădurilor.  

În activitatea de producerea mobilei:  

i). aspecte negative 

- Scăderea numărului de societăţi mici, producătoare de mobilă, cu o situaţie financiară 
precară, de cele mai multe ori urmare a scăderii vânzărilor şi restrângerii pieţei interne, dar şi 
apariţiei pe piaţa din România a hipermarketurilor cu mobilă livrată „kit”. Societăţile mici şi cele 
organizate ca persoane fizice autorizate sunt cunoscute cu precădere pe plan local, aria pieţei 
de desfacere a acestora fiind redusă. În condiţiile recesiunii economice şi financiare societăţile 
mici sunt mai vulnerabile faţă de cele mari.  

- Migraţia forţei de muncă calificate către alte sectoare cu retribuţie mai bună, sau către 

locurile de muncă din spaţiul european. Construcţiile - în special ramura dulgheriei, binalelor şi a 

pardoselilor - constituie un domeniu atractiv pentru lucrătorii pregătiţi în prelucrarea lemnului. 

Activitatea din construcţii a atras permanent forţa de muncă din industria mobilei, înlocuirea 

acesteia cu personal calificat fiind dificilă. Mobilitatea forţei de muncă în spaţiul european a 

constituit alt factor care a diminuat personalul calificat din industria mobilei.  

         - Angajarea de către societăţi lucrătorilor necalificaţi sau slab calificaţi, în scopul realizării   

de cheltuieli reduse cu forţa de muncă, cu consecinţe nefavorabile asupra calităţii mobilierului şi 

productivităţii muncii. Unele societăţi comerciale angajează personal parţial pregătit după 

principii nepotrivite: angajări din zonă, angajări pe bază de relaţii de rudenie sau cunoştinţe. 

Fluctuaţia forţei de muncă în societăţile comerciale producătoare de mobilă nu este benefică. 

Chiar formarea la locul de muncă presupune o perioadă de adaptare a lucrătorilor la specificul 

producţiei.  

- Neîmprospătarea forţei de muncă calificate, urmare a procesului de pensionare.  

Retragerea la pensie a lucrătorilor calificaţi - fenomen natural de altfel - nu a avut drept 

consecinţă înlocuirea celor retraşi cu personal la fel de calificat. Se recurge la angajarea altor 

lucrători deficitari în calificare. Evoluţia tehnologică în domeniul prelucrării lemnului constituie un 

alt motiv pentru care este necesară calificarea / perfecţionarea celor nou angajaţi, calificare ce 

se obţine numai după parcurgerea unui proces de pregătire, examinare şi certificare de 

competenţe dobândite.  

- Alocarea sectorului mobilei a unor resurse de materie primă lemnoasă nu tocmai 

potrivită, existând tentaţia de a oferi aceste resurse unor beneficiari care plătesc mai repede şi 

mai bine. Societăţile comerciale solide financiar au câştig de cauză la licitaţiile organizate pentru 

achiziţia materiei prime lemnoase. Societăţile mici nu reuşesc să achiziţioneze cea mai potrivită 

materie primă.  
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- Organizarea, uneori cu dificultate a târgurilor externe. Târgurile internaţionale sunt un  
prilej excelent de a valorifica la export a mobilierului din România, produs care aduce cea mai 
mare valoare adăugată resursei de masă lemnoasă. Prezenţa pe pieţele din Europa a 
mobilierului românesc trebuie să fie o preocupare permanentă a societăţilor comerciale 
producătoare de mobilă. O societate comercială poate participa la maxim 4 târguri 
internaţionale organizate cu fonduri de la bugetul statului. Cei mai reprezentativi producători de 
mobilă sunt prezenţi pe pieţele externe, însă, datorită specificului producţiei fiecărei societăţi 
comerciale, acestea nu pot participa la 4 târguri pe an.  

- Importurile de utilaje şi instalaţii realizate cu credite de producătorii de mobilier constituie 

o grea povară. Evoluţia raportului leu / euro, uneori imprevizibilă, poate conduce la scumpirea 

creditelor, cu consecinţe negative. Programele europene de retehnologizare pot fi o sursă 

achiziţii utilaje, dar desfăşurarea acestora impune îndeplinirea de către societăţile comerciale a 

unor condiţii drastice.  

- Schimbarea structurii costurilor de producţie ca urmare a ratelor diferite de creştere a 

preţurilor materiilor prime, materialelor, energiei, transporturilor şi a manoperei. Piaţa 

internaţională dar şi evoluţia valutelor principale pe piaţă, pot fi factori care să conducă la 

diminuarea indicatorilor de performanţă economică.  

- Creşterea dobânzilor la creditele bancare mult peste indicele inflaţiei a condus la 

reducerea eficienţei economice a producătorilor de mobilă. Astfel, creditul bancar nu mai poate 

fi considerat ca instrument eficient de asigurare cu resurse financiare a acţiunilor de 

modernizare / retehnologizare.  

- Restrângerea drastica a construcţiei de locuinţe, precum şi înlocuirea tâmplăriei din 

lemn cu tâmplărie metalică sau din materiale plastice sunt factori care au drept consecinţă 

restrângerea pieţei interne a procesatorilor de lemn, cu consecinţe nefavorabile. 

- Importurile de mobilă ieftină - ce cele mai multe ori de calitate inferioară - contribuie la 

diminuarea cererii de mobilier autohton pe piaţa din România. Mobila importată în România nu 

mai este „la modă”, producătorii externi căutând astfel să scape de stocurile nevandabile din 

ţara de provenienţă.   

ii). aspecte pozitive  

-  Societăţile comerciale producătoare de mobilă au, în marea lor majoritate, personal 
calificat, posesor al unui certificat de atestare profesională, 

-  Specializarea producătorilor de mobilă pe anumite tipuri de mobilier şi pe anumite pieţe 
au drept consecinţă creşterea productivităţii muncii şi obţinerea de indicatori economici 
performanţi, 

-  Societăţile comerciale producătoare de mobilă îndeplinesc cerinţele Directivelor 
Europene (transformate ulterior în legislaţie naţională), în domeniile protecţiei mediului, sănătăţii 
şi securităţii în muncă şi siguranţei produselor. Periodic se efectuează evaluări de risc la 
accidente şi se iau măsuri corective. Emisiile de poluanţi se măsoară periodic şi se compară cu 
valorile maxim admise.  

-  Participarea la târgurile interne şi internaţionale a celor mai reprezentativi producători 
de mobilă constituie o modalitate de a promova accesul la pieţele interne, exportul de mobilă, 
de a fi la curent cu trendul pieţii şi de a iniţia tratative cu clienţi noi, pentru pieţe noi.  

-  Societăţile comerciale care realizează mobilă, membre ai Asociaţiei Producătorilor de 
Mobilă din România, sunt implicate activ în Programele europene de susţinere a sectorului 
mobilă, desfăşurate Uniunea Europeană a Mobilei - UEA.  
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2. Analiza forţei de muncă existentă în sectorul forestier   
a. Date statistice 

 
Sectorul forestier, reprezentat prin cele două mari domenii exploatarea şi prelucrarea 

primară a lemnului şi industria mobilei, totalizează astăzi un număr de cca. 90 mii salariaţi. 

Complexitatea activităţilor acestor 2 domenii impun lucrători cu pregătire deosebit de diversă, 

începând cu operatorii de la recoltarea lemnului şi terminând cu lucrătorii de la finisarea pieselor 

de mobilier. Lemnul - această formidabilă avuţie naţională - pe parcursul prelucrării spre 

valorificare este supus unor procedee şi procese complexe. Tehnologiile de prelucrare rezidă 

din caracteristicile de bază ale lemnului, material biologic din regnul vegetal, precum şi din 

caracteristicile produsului finit care urmează a fi realizat. Forţa de muncă din exploatarea şi 

prelucrarea primară a lemnului şi industria mobilei, aşa cum este şi firesc, se află cu precădere 

în  zonele ţării cu resurse forestiere şi industrie prelucrătoare. Astfel judeţele reprezentative sunt 

cele situate în jumătatea de nord a ţării: Alba, Argeş, Bistriţa Năsăud, Braşov, Bihor, Bacău, 

Botoşani, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Suceava, 

Sibiu, Vâlcea, Vrancea.  

Repartiţia forţei de muncă pe cele 2 mari domenii de activitate este următoarea:  

- Exploatare şi prelucrare primară a lemnului - cca. 40 mii angajaţi 

- Industria mobilei, inclusiv părţi de mobilă, componente, etc. - cca. 50 mii angajaţi.  

- Total: cca. 90 mii angajaţi  

Între aceştia, un număr de cca. 29 mii angajaţi sunt reprezentaţi de Federaţia 

Sindicatelor  din Industria Lemnului FSLIL- cca. 32 %, mult peste minimul legal admis pentru 

reprezentativitate.  

b. Date referitoare la salarizare.  

Salariile din domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului şi industriei mobilei se 

situează în general la nivele joase, faţă de alte ramuri ale industriei prelucrătoare. Se acordă 

sporuri pentru condiţii speciale de lucru, ca dificultate sau ca perioadă de timp alocată muncii. În 

funcţie de soliditatea financiară a întreprinderilor sau a societăţilor comerciale, venitul 

lucrătorilor se îmbunătăţeşte şi prin alocarea de prime sau alte sporuri. Avantajele de această 

natură au rezultat din implicarea organizaţiilor sindicale în negocierile cu patronatele.  

În tabelul de mai jos se arată evoluţia câştigului salarial mediu pe economie pentru anul 

2011 şi 2012.  

Anul  ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov dec Media 

anuală 

2011 Brut(ron) 

Net(ron)  

1963 

1424 

1044 

1414 

2056 

1493 

2066 

1498 

2008 

1458 

2026 

1472 

2027 

1471 

2005 

1455 

2017 

1464 

2008 

1457 

2054 

1491 

2209 

1604 

2022 

1504 

2012 Brut(ron) 

Net(ron) 

2022 

1467 

2028 

1472 

2126 

1543 

2140 

1553 

2109 

1530 

2140 

1552 

2147 

1556 

2117 

1543 

2122 

1538 

2139 

1552 

2173 

1575 

2343 

1697 

2117 

1604 
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Se constată o creştere a salariului mediu pe economie pe perioada ianuarie – 

decembrie. În luna decembrie se remarcă o creştere mai accentuată, urmare firească a primelor 

de sfârşit de an. Creşterea medie anuală a salariului net a anului 2012 faţă de anul 2011 a fost 

de 6,6 %.  

Evoluţia salariului de bază minim brut garantat, pe ţară, este arată în tabelul de mai jos 

Anul Perioada 
Salariul de bază  

minim brut (lei) 
Legislaţie 

2009 
ianuarie - decembrie 600 Hotărârea Guvernului Nr. 1051/2008 

2010 ianuarie - decembrie 600 Hotărârea Guvernului Nr. 1051/2008 

2011 ianuarie - decembrie 670 Hotărârea Guvernului Nr. 1193/2010 

2012 ianuarie - decembrie 700 Hotărârea Guvernului Nr. 1225/2011 

2013 Ianuarie - februarie 700 Hotărârea Guvernului Nr. 1225/2011 

2013 februarie → 750 Hotărârea Guvernului Nr.    23 / 2013 

 

Stabilirea salariului de bază minim brut garantat, se datorează, între altele, rezultatelor 

negocierilor în cadrul Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care  este structura 

instituţionalizată de consultare tripartită, de interes naţional, constituită la nivelul Guvernului 

României în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social şi care funcţionează după propriului 

regulament de organizare şi funcţionare. Din componenţa Consiliului fac parte membri ai 

confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, la nivel de preşedinte şi 

membri ai Guvernului, numiţi din cadrul tuturor ministerelor, la nivel de secretar de stat, prin 

Decizie a Primului-ministru.  

Scopul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, este acela de a realiza 

consultarea tripartită cu privire la strategiile economico-sociale ale Guvernului, la valoarea 

salariului minim brut pe ţară garantat în plată, la soluţionarea situaţiilor conflictuale pentru 

asigurarea climatului de pace socială, la încheierea acordurilor sociale, la analizarea solicitărilor 

de extindere a aplicării contractelor colective de muncă la nivel sectorial şi la alte aspecte de 

interes comun sau care ţin de elaborarea şi implementarea strategiilor, politicilor şi a 

programelor Guvernului. 
 

c. Legislaţia în domeniul muncii   

Lucrătorii din domeniul exploatării şi prelucrării primară a lemnului şi din domeniul 

industriei mobilei beneficiază de condiţiile de muncă impuse de legislaţia muncii în vigoare. 

Legile principale care reglementează munca sunt:  

- Codul muncii, Legea Nr. 53 din 2003 

- Legea Nr. 319 din 2006 – Legea sănătăţii şi securitătii în muncă  
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- Legea Nr. 346 din 2002 – Legea privind asigurările de accidente de muncă şi boli   

profesionale  

- Legea Nr. 200 din 2004 – Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor   

profesionale pentru profesiile reglementate din România  

- Legea 279 din 2005, Legea uceniciei 

Pentru sectorul exploatării şi prelucrării primară a lemnului sunt aplicabile următoarele 

legi, hotărâri, ordine: 

- Legea 56/2010 - Accesibilizarea fondului forestier; Legea 60/2012 Codul silvic; 

- Hotărârea nr. 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa,  circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de 

depozitare a   materialelor lemnoase şi al instalatiilor de prelucrat lemn rotund; 

- Hotărarea 432 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului 

nr.   1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe   

drumurile publice din România; 

- Ordinul 1898 din 11 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei   

lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului   administrat 

de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva; 

- Autorizaţia de mediu (necesară funcţionării fiecărei societăţi comerciale) care cuprinde   

reglementări specifice fiecărui sector.  

 În afară de documentele reglementative de mai sus, se aplică şi alte ducumente 

europene aplicabile României, ca stat membru al Uniunii Europene: 

       - Regulamentul Uniunii Europene nr. 607/2012 de punere în aplicare al Comisiei din 6 iulie 

2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura 

controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 

al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

      - Regulamentul Uniunii Europene nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 octombrie 2010, de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă 

lemn şi produse din lemn. 

e. Aspecte pozitive şi aspecte negative referitoare la condiţiile de muncă ale 
lucrătorilor din sector. 

 

Lucrătorii din domeniul exploatării şi prelucrării primară a lemnului şi din domeniul 

industriei mobilei beneficiază de condiţiile de muncă impuse de legislaţia muncii în vigoare, 

menţionată. În afară de legislaţia de bază care reglementează munca, sunt obligatorii toate 

Hotărârile de Guvern care provin din Directivele Europene referitoare la condiţiile de muncă 

(sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului, siguranţa produselor), responsabilităţi ce 

revin angajaţilor şi angajatorilor. Cu toate acestea au loc, din păcate, accidente de muncă 

urmare a nerespectării cu stricteţe a  normelor de sănătate şi securitate în muncă.  

În domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului cele mai des întâlnire accidente 

sunt: căderea arborelui sau a sortimentelor obţinute peste operatori, ruperea cablurilor şi lovirea 
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lucrătorilor, rostogolirea încărcăturilor din mijloacele de transport, căderea mijloacelor de 

transport pe drumuri neîntreţinute, accidentare urmare a nepurtării echipamentului de protecţie, 

etc. Echipele de lucru nu au asupra lor trusă de prim ajutor sau mijloace de comunicare 

eficiente. Inspecţia muncii ajunge cu greu la punctele de lucru pentru verificări sau constatări. 

În domeniul industriei mobilei cele mai des întâlnire accidente sunt: rănirea membrelor în 

sculele tăietoare, prăbuşirea stivelor de material lemnos, desprinderea unor părţi din sculele 

tăietoare şi rănirea lucrătorilor, strivirea mâinilor sau a membrelor în subansamblele în mişcare 

ale maşinilor care nu au dispozitive de protecţie, electrocutări, arsuri la contactul cu suprafeţe 

fierbinţi, contactul cu substanţe caustice, accidentări ale personalului nou-angajat urmare a unui 

instructaj SSM defectuos, etc.   

Eliminarea / diminuarea a accidentelor reprezintă, în primul rând, o problemă socală, 

angajatorului revenindu-i obligaţia de a asigura lucrătorilor condiţii optime de muncă: sarcină 

adecvată vârstei şi pregătirii, echipament de lucru şi de protecţie, mediu de lucru adecvat, 

instructaj periodic, măsuri compensatorii pentru munci grele (durată redusă, alimente, sporuri 

salariale).  

Nici o măsură de protecţia muncii nu este exagerată! Instructajul zilnic şi verificările 

periodice reprezintă metode eficace de prevenire a accidentelor în muncă. Nu trebuie neglijată 

nici activitatea de conştientizare a lucrătorilor asupra obligativităţii de a respecta normele de 

sănătate şi securitate în muncă. Cursurile de recalificare / perfecţionare profesională 

desfăşurate periodic cu lucrătorii reprezintă un bun prilej de instruire suplimentară în domeniul 

protecţiei muncii.  

 

3. Analiza calificării profesionale în sectorul forestier şi al industriei 
mobilei  

Diversitatea mare a fazelor şi operaţiilor tehnologice de prelucrare a lemnului şi de fabricare 

a mobilei, necesită un număr mare de specializări ale personalului lucrător. De-a lungul timpului 

tehnologia de prelucrare a evoluat şi s-a perfecţionat continuu. Efortul fizic s-a uşurat şi a fost 

înlocuit treptat - treptat cu procese mecanizate şi automatizate. Mai mult, tehnologia informatică 

si-a făcut loc în domeniu iar fenomenul este în extindere continuă. Informatica de gestiune,  

programele de debitare optimizată, tratamente termice ale lemnului (uscare, aburire), utilizarea 

roboţilor pentru finisare şi manipulare, agregatele de prelucrare de tip CNC - computer 

numerical control -, proiectarea folosind sisteme CAD - (computer-aided design), conducerea 

proceselor şi fazelor tehnologice cu ajutorul calculatorului - în special în liniile de fabricaţie a 

plăcilor aglomerate din lemn prevăzute cu sisteme CAM - (computer-aided manufacturing) - 

toate sunt exemple concrete de sisteme tehnologice care necesită forţă de muncă înalt instruită. 

Munca fizică a fost înlocuită într-o mare măsură cu activitate intelectuală. Cu toate acestea 

există încă o serie întreagă de activităţi care necesită efort fizic şi muncă manuală.  

a. Calificări existente, date statistice, necesităţi de calificare. 

 Calificările existente în domeniul de activitate analizat, confirmate de un document 

doveditor (certificat, diplomă), sunt cele cuprinse în programele de pregătire ale instituţiilor 

formatoare. Ariile ocupaţionale sunt acoperite de standarde de pregătire profesională (SPP) sau 
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standarde ocupaţionale (SO). Cu toate acestea există încă un număr mare de lucrători care nu 

sunt suficient instruiţi sau nu posedă nici un document de atestare a pregătirii. Pregătirea 

acestora se bazează pe experienţa şi vechimea dobândită în procesul muncii. Este necesar ca 

această categorie de lucrători să parcurgă un program de instruire care să cuprindă 

competenţele menţionate în standarde. Pe de altă parte, lucrătorii care nu au pregătirea 

dovedită de un document pot parcurge un program de evaluare a competenţelor, numai într-un 

cadru instituţionalizat: Agenţia Naţională pentru Calificări - ANC. Pregătirea lucrătorilor trebuie 

să se facă în concordanţă cu codul COR care este acronimul de la Clasificarea Ocupaţiilor din 

România. Codul COR este un simbol numeric specific unei anumite ocupaţii / meserii / funcţie. 

Toate firmele şi persoanele fizice autorizate trebuie să-şi încadreze salariaţii folosind codurile 

COR. Acest lucru uşurează procesul perfecţionare / învăţare de-a lungul vieţii, prin utilizarea 

unui document de pregătire de referinţă: standardul ocupaţional, cu trimetere la competenţele 

specifice.  

 Ocupaţiile de bază aferente sectorului sunt:  

 - operator la recoltarea şi toaletarea arborilor; operator la colectatul şi manipulatul 

lemnului, tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, tehnician în reconstrucţie ecologică, 

mecanic-montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere, motorist la 

motoagregate şi maşini în silvicultură, tractorist, tehnician proiectant produse finite din lemn, 

tâmplar universal, tapiţer, ascuţitor, operator la maşini-unelte cu comandă numerică. Nu toate 

ocupaţiile din COR sunt reglementate de standarde ocupaţionale şi nu toate standardele 

ocupaţionale ale unei meserii au un echivalent în COR - cu precădere standardele elaborate în 

ultima perioadă de timp, standarde apărute ca urmare a evoluţiei tehnologiilor, diversificării / 

specializării meseriilor şi a dezvoltării tehnologiei informatice.  

Calificările pentru ocupaţiile de mai sus sau pentru ocupaţiile derivate / înrudite vor fi 

făcute prin prisma însuşirii competenţelor cuprinse în standarde.  

b. Procedee de creştere a gradului de calificare / instruire profesională  

a lucrătorilor din sector. 

 

Creşterea a gradului de calificare / instruire profesională are ca scop dobândirea / 

consolidarea cunoştinţelor necesare desfăşurării procesului de muncă. Evaluarea cunoştinţelor 

se face prin evaluarea competenţelor. Competenţele se definesc ca fiind ansambluri structurate 

de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare care permit identificarea şi rezolvarea în 

contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. Învăţarea, proces ce 

poate fi parcurs de orice individ, începând cu şcoala şi apoi pe toată perioada vieţii, se poate 

produce în contexte variate. Învăţarea poate fi formală, non-formală sau informală, cel mai 

cunoscut context de învăţare formal este şcoala. 

                        - învăţarea formală reprezintă o învăţare organizată şi structurată, care se realizează într-
un cadru instituţionalizat (şcoli, universităţi, instituţii sau centre de formare profesională etc.) şi 
se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învăţare are asociate 
obiective, durate şi resurse, implică intenţia celui care învaţă şi se finalizează cu certificarea 
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 
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         - Învăţarea non-formală este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor 
activităţi planificate, care, deşi nu sunt proiectate explicit ca reprezentând activităţi structurate 
de învăţare (neavând asociate obiective explicite, durate prestabilite şi sprijin pentru învăţare), 
conţin elemente de învăţare (de ex. învăţarea în cadrul unor echipe mixte formate din angajaţi 
cu experienţă şi debutanţi - învăţare prin mentorat, tutorat etc.). Acest tip de învăţare depinde 
de voinţa celui care învaţă şi nu conduce în mod neapărat la certificarea cunoştinţelor şi 
competentelor dobândite. 
         - Învăţarea informală reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă (de la 
colegii de serviciu, de la clienţi, de la vizitatori întâmplători), mediul familial (de la părinţi, fraţi, 
bunici, parteneri de viaţă), timpul liber (hobby-uri, vacanţe etc.), şi nu este organizată sau 
structurată din punctul de vedere al obiectivelor, duratei sau sprijinului pentru învăţare. Acest tip 
de învăţare nu este dependent de intenţia celui care învaţă şi nu conduce neapărat la 
certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite.  

Pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul prelucrării lemnului şi fabricării mobilei 

se face de regulă prin învăţare formală prin instituţiile: 

- Grupuri Şcolare de profil şi Licee tehnologice aparţinătoare Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formare iniţială), 

- prin ucenicie la locul de muncă în Fabrici de mobilă, conform Legii uceniciei din 
România: Legea 279 / 2005, pentru tinerii între 16 - 25 ani, 

- prin formatorii de profil autorizaţi, unii dintre aceştia fiind reuniţi în Asociaţia 
Patronală a Formatorilor de Formare Profesională din România, fiind organizată ca un 
ONG 

- prin Agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă - AJOFM, 
- prin programele derulate de Uniunea Europeană a Mobilei - UEA 
- prin instituţiile, organizaţiile, asociaţiile care derulează Programul Operaţional 

Sectorial din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, program 
dezvoltat pe 7 Axe prioritare. Finanţarea acestui program se face din Fondul Social 
European. Pentru instruirea lucrătorilor din exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului 
şi industria mobilei cele mai potrivite axe prioritare sunt Axa 2: „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii” şi Axa 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a 
întreprinderilor”. 

Organismele Intermediare Naţionale responsabile pentru implementarea programului 

POSDRU sunt următoarele:  

- pentru Axa 2: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, 

Domeniile majore de intervenţie 1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi 3: “Acces şi 

participare la Formare Profesională Continuă” , 

- pentru Axa 3: Organismele Intermediare Regionale, Domeniile majore de intervenţie 1: 

“Promovarea culturii antreprenoriale” şi 2: “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 

pentru promovarea adaptabilităţii”.  

Schimburile de experienţă în spaţiul european referitoare la instruire, care pot avea loc 

în cadrul programelor desfăşurate de UEA, ANC, AJOFM, sindicate şi patronate pot constitui, 

de asemenea, modalităţi concrete de cunoaştere a specificului de formare profesională a 

adulţilor; se pot desprinde bune practici de pregătire aplicabile şi în România.   

Având în vedere că instruirea lucrătorilor din exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului şi industria mobilei se referă cu precădere la lucrători deja angajaţi în câmpul muncii - 

http://www.google.com/url?q=http://www.edu.ro/index.php&sa=U&ei=TW0jUdX0B4_TsgarzIC4Cw&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNEqkA0Dc78UpUl9ijpTol-Z4jF3_A
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adulţi - este necesar a se lua în considerare competenţele iniţiale dobândite, dar numai după ce 

acestea au fost evaluate într-un cadru instituţional: Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC. 

 

c. Utilizării în procesul de pregătire a Standardelor Ocupaţionale (SO) şi a  
Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) 

Pregătirea lucrătorilor trebuie să se desfăşoare prin proceduri şi după documente de 

referinţă. Standardele ocupaţionale (SO) şi standardele de pregătire sunt prin definiţie 

documente excelente de referinţă. Conform Ordinului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale nr. 1832 / 2011 privind aprobarea Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) - apare 

obligatorie încadrarea activităţilor din domeniile de activitate economică şi socială pentru toate 

organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, 

indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, 

fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 

României. Codul  fiecărei ocupaţii se materializează printr-un număr cu şase caractere şi va fi 

folosit la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Nu 

toate ocupaţiile din COR au un standard ocupaţional sau standard de pregătire profesională. 

Există standarde ocupaţionale care nu au ocupaţia la care se referă în COR. Clasificarea 

ocupaţiilor din România reprezintă un document dinamic care se reînoieşte periodic. Evoluţia 

tehnologică, actualizarea COR-ului şi nevoia de a unifica standardele la nivelul Uniunii 

Europene conduc la necesitatea de a dezvolta noi standarde ocupaţionale şi de pregătire. 

Analiza competenţelor cuprinse în standarde şi necesitatea unificării acestora în spaţiul 

European constituie încă un argument pentru dezvoltarea de noi standarde şi generalizarea 

utilizării acestora.  

d. Analiza pentru angajatori şi angajaţi a beneficiilor de a utiliza în procesul 

de producţie a lucrătorilor calificaţi după proceduri şi documente de referinţă 

 

Fiecare lucrător trebuie să deţină un document care să ateste pregătirea profesională, 

indiferent care este aceasta. Personalul activ din domeniul exploatarea şi prelucrarea primară a 

lemnului şi industria mobilei trebuie să fie instruiţi la nivelul 1 sau 2 pentru lucrători şi cel puţin la 

nivelul 3 pentru tehnicieni, pe scara EQF 1 - 5, utilizată încă în ţara noastră. Aceasta înseamnă 

că trebuie să posede un document care să dovedească o formă de calificare. Conform Ordinului 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 / 2011 privind aprobarea Clasificării 

ocupaţiilor din România (COR) - începând cu anul 2012, apare obligatorie menţionarea 

ocupaţiei folosind codul COR. Un lucrător poate avea mai multe calificări, fiecare precizată cu 

un cod separat. Lucrătorii calificaţi după proceduri şi documente de referinţă au pe piaţa muncii 

o serie de avantaje:  

- ocupaţia şi nivelul de calificare impun din partea angajatorilor un anumit nivel de 

retribuire,  

- nivelul de calificare precizat în documentele de atestare a pregătirii se menţine pe piaţa 

muncii, asigurând mobilitatea lucrătorului în spaţiul naţional sau european, 
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- asigurările de muncă individuale se fac în concordanţă cu gradul de pregătire şi 

activitatea desfăşurată, constituind un reper solid în evaluarea nivelului de asigurare. 

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale conferă un climat mental de 

siguranţă la locul de muncă şi în familie, 

- angajatorul trebuie să asigure condiţii de muncă în conformitate cu ocupaţia şi nivelul 

de calificare al lucrătorului.  

 

e. Mobilitatea în spaţiul european a forţei de muncă calificate  
 

România, devenind membru al Uniunii Europene, beneficiază de avantajele de a fi 

membru al acestui „club select”. Circulaţia liberă a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi a 

capitalului în spaţiul european se face cu respectarea unor reguli stricte, obligatoriu verificabile 

de organisme autorizate. Acest lucru permite lucrătorilor din România să practice meseria în 

Uniunea Europeană, cu avantaje certe de partea acestora. Apartenenţa României la spaţiul 

european a permis recunoaşterea documentelor care certifică pregătirea profesională a 

lucrătorilor. Aceasta înseamnă că sunt recunoscute şi competenţele asociate certificatelor care 

atestă pregătirea profesională. Lucrătorii români în spaţiu UE au avantajul unor retribuţii 

corespunzătoare nivelului european. Se urmăreşte reglementarea procedurilor de recunoaştere 

a muncii prestate de lucrătorii români în afara ţării - ca perioadă şi ca nivel de retribuire - cu 

scopul de a lua în considerare aceste date la stabilirea pensiei. În plus, câştigurile realizate de 

lucrătorii români în UE se întorc parţial în ţară.  

Migrarea forţei de muncă din România în spaţiul UE are şi dezavantaje; societăţile 

comerciale care prelucrează lemnul şi care produc mobilă rămân fără lucrători cu înalt grad ce 

calificare. Fabricile de mobilă nu pot angaja în scurt timp lucrători noi, cu acelaşi grad de 

calificare în locul celor plecaţi. Calificarea şi specializarea lucrătorilor nou-veniţi necesită totuşi 

un timp de adaptare. Pentru continuitatea producţiei societăţile comerciale de prelucrarea 

lemnului sau producătoare de mobilă sunt nevoite să angajeze personal parţial instruit, cu 

rezultate negative asupra calităţii producţiei şi productivităţii muncii.  

 

4. Implicarea unor organisme şi organizaţii naţionale în 
procesul de pregătire profesională 

Organismul de stat răspunzător pentru calificarea lucrătorilor din România este 

Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC. Pregătirea tinerilor se face prin Licee tehnologice 

de profil şi Grupuri Şcolare aparţinătoare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului (formare iniţială). Un rol deosebit în instruirea lucrătorilor în au instituţiile care 

derulează Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU 

program finanţat de Fondul Social European şi a fost stabilit pe perioada 2007 - 2013. Pentru a 

satisface o arie cât mai largă al domeniului educaţional, programul a fost împărţit pe 7 Axe 

prioritare şi mai multe Domenii majore de Intervenţie. La elaborarea programului s-a ţinut cont 

de Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 

2013. Instituţiile care pot derula Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
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Umane pot fi: asociaţii sindicale sau patronale, ONG-uri, Instituţii de Învăţământ Superior, 

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă - 

AJOFM, societăţi comerciale, Centre naţionale sau regionale specializate în pregătirea şi 

perfecţionarea lucrătorilor.   

      Formarea lucrătorilor se poate face şi prin formatorii de profil autorizaţi de ANC pentru 

desfăşurarea de cursuri de instruire (pregătire, perfecţionare).   

 În unele cazuri, când este necesară evaluarea cunoştinţelor iniţiale ale lucrătorilor, în 

vederea stabilirii nivelului de pregătire ulterioară, se cere în mod expres evaluarea 

competenţelor. Evaluarea se face de către evaluatori autorizaţi, în cadrul instituţional.  

Federaţia Sindicatelor din Industria Lemnului  FSLIL - care înglobează organizaţiile 

sindicale din ramura prelucrării primare a lemnului şi ramura industriei mobilei - a desfăşurat 

deja un program de pregătire profesională prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane - POSDRU/80/2.3/S/46322: „Programe de orientare şi consiliere 

profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului“. În cadrul proiectului 

un număr de 1158 angajaţi au participat la programul de orientare şi consiliere profesională, din 

care au fost selecţionaţi un număr de 453 angajaţi din industria lemnului care au fost calificaţi / 

recalificaţi pentru meseriile de operatori la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, operatori 

la colectarea şi manipularea lemnului, operatori la maşini-unelte cu comandă numerică, tâmplari 

universali si tapiţeri.  

 În prezent Federaţia Sindicatelor din Industria Lemnului  FSLIL - are în desfăşurare tot în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane un alt proiect cu Nr. 

POSDRU/93/3.3/S/50253: „Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor 

sociali din industria lemnului”. Programul aparţine Axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3: „Dezvoltarea parteneriatelor 

şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”. Grupul ţintă al acestui proiect îl 

reprezintă lucrători ai Uniunilor Judeţene a Sindicatelor CNSRL „Frăţia” din Judeţele Maramureş 

şi Bacău. Partenerii din proiect sunt Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România - APMR şi 

Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei - 

CSSEPLIM, care participă alături de FSLIL la toate activităţile proiectului. În cadrul acţiunilor din 

proiect s-a prezentat şi tema: „Dialogul social tripartit şi bipartit atât la nivel local, cât şi naţional 

şi importanţa participării organizaţiilor sindicale, patronale şi a ONG-urilor în cadrul comisiilor de 

dialog social la nivelul instituţiilor administraţiei centrale si locale”. S-a prezentat cu ocazia 

fiecărei activităţi din proiect „Manualul de dialog social din Industria Lemnului” lucrare realizată 

pe această temă de către FSLIL. Manualul a fost foarte apreciat de Preşedintele Comisiei 

Sociale a Uniunii Europene - departamentul „mobilă”, D-l Rodrigo Rodriquez, acesta arătând că 

în domeniul prelucrării lemnului şi industriei mobilei din spaţiul UE Manualul de dialog social din 

Industria Lemnului este o lucrare unică.   

5. Propuneri de rezolvare a problemelor esenţiale la 
nivelul ramurii industriei lemnului. 

Pentru sectorul exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului se propun următoarele 

măsuri:  
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- construirea de noi drumuri forestiere şi modernizarea celor existente în vederea 

accesibilizării parchetelor ajunse la vârsta exploatabilităţii. Acţiunile necesită fonduri serioase de 

investiţii care se pot obţine din parteneriate public - private (în special în pădurile proprietate 

privată, composesorate), sau prin accesarea de fonduri structurale pentru dezvoltare. Prin 

drumurile forestiere noi se pot deschide bazine de exploatare unde nu s-a făcut încă recoltarea 

masei lemnoase. Utilizarea drumurilor forestiere în asociere cu promovarea turismului într-o 

anumită zonă poate aduce beneficii de ambele părţi. Modernizarea drumurilor forestiere 

conduce la reducerea cheltuielilor de transport şi creşterea siguranţei circulaţiei; utilizarea 

funicularului unde nu sunt posibile construirea de drumuri noi, se impune de la sine, 

- întărirea pazei în păduri şi limitarea / eliminarea tăierilor ilegale. Măsura duce la 

protecţia fondului forestier. Popularizarea acţiunilor de pază a pădurilor, colaborarea mai 

strânsă cu Poliţia şi Jandarmeria, întărirea controlului circulaţiei masei lemnoase pe drumurile 

publice,  

- continuarea acţiunilor de certificare a pădurilor după standardele FSC sau PEFC. 

Certificarea pădurilor permite realizarea lanţului de custodie pentru masa lemnoasă exploatată, 

transportată, comercializată şi utilizată, 

- alocarea cu discernământ a masei lemnoase pentru producerea de energie şi 

repartizarea echilibrată a sortimentelor inferioare de lemn pentru producţia de plăci pe bază de 

lemn şi celuloză, 

- limitarea exportului de buşteni şi a sortimentelor rezultate din prelucrarea primară a 

lemnului, purtătoare de valoare adăugată redusă,  

- dezvoltarea sistemului informatic pentru controlul şi monitorizarea valorificării lemnului,  

- dezvoltarea cadrului legislativ referitoare la resursa de lemn provenită din pădurile 

proprietate privată, eliminarea ambiguităţilor, 

- adaptarea sistemului educaţional şi a curriculei educaţionale pentru cadrele tinere din 

domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului la cerinţele impuse de conceptul de 

dezvoltare durabilă (şcoli profesionale, licee tehnologice, şcoli postliceale, facultăţi), 

- asigurarea condiţiilor de practică în producţie pe durata şcolarizării a cursanţilor tineri 

pe baza unor contracte de parteneriat între instituţiile pregătitoare şi societăţi comerciale din 

domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului,  

- redactarea de noi standarde de pregătire şi ocupaţionale în concordanţă cu 

Clasificarea Ocupaţiilor din România - ediţia 2013,  

- realizarea de cursuri de instruire (calificare / recalificare / consiliere şi reconversie 

profesională) pentru personalul lucrător din exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului şi 

acordarea de documente de atestare a pregătirii, cu menţionarea competenţelor dobândite,   

- valorificarea schimburilor de experienţă dobândite cu ocazia derulării programelor 

internaţionale iniţiate şi desfăşurate de Uniunea Europeană a Mobilei - UEA - sau de către alte 

organizaţii participante la programe internaţionale; identificarea celor mai bune practici din 

sector în vederea generalizării aplicării acestora.  

Pentru sectorul industriei mobilei se propun următoarele măsuri: 



 

22 
 

- organizarea de către organismele administrative locale, în colaborare cu camerele de 

comerţ şi industrie judeţene a acţiunilor de popularizare a societăţilor mici şi mijlocii - târguri, 

expoziţii, evenimente - promovarea pe piaţa zonală a produselor acestora, 

- implicarea Agenţiilor de Dezvoltare Regională în construirea de parteneriate public-

privat în vederea încurajării producătorilor autohtoni de mobilă, constituirea de Clustere ca poli 

de competitivitate în sfera productivă, realizarea unui sistem funcţional de consiliere pentru 

promovarea afacerilor din întreprinderile mici şi mijlocii, 

- fidelizarea lucrătorilor calificaţi şi descurajarea migraţiei forţei de muncă prin acţiuni de 

statornicire a lucrătorilor (stimulente salariale) şi organizarea de cursuri de calificare sau 

pregătire suplimentară,  

- şanse egale în achiziţia de materii prime corespunzătoare pentru producătorii de 

mobilă pe piaţa lemnului, 

- acordarea de facilităţi fiscale în acţiunea de accesare a fondurilor pentru achiziţia de 

utilaje şi echipamente pentru modernizare / retehnologizare; diminuarea dobânzilor la creditele 

acordate,  

- organizarea mai eficientă a târgurilor internaţionale de mobilă, asigurarea din timp a  

fondurilor necesare participării, simplificarea procedurilor de înscriere a societăţilor comerciante 

la târguri şi expoziţii, 

- descurajarea importului de mobilă ieftină, de slabă calitate, în favoarea producătorilor 

autohtoni,  

- îmbunătăţirea cadrului legislativ general şi acordarea de facilităţi mediului de afaceri şi 

în special tinerilor absolvenţi de studii superioare care doresc să înceapă o afacere,  

- adaptarea sistemului educaţional şi a curriculei educaţionale pentru cadrele tinere din 

domeniul industriei mobilei la cerinţele impuse de conceptul de dezvoltare durabilă (şcoli 

profesionale, licee tehnologice, şcoli postliceale, facultăţi), 

- asigurarea condiţiilor de practică în producţie pe durata şcolarizării a cursanţilor tineri 

pe baza unor contracte de parteneriat între instituţiile pregătitoare şi societăti comerciale din 

domeniul fabricării mobilei,  

- redactarea de noi standarde de pregătire şi ocupaţionale în concordanţă cu 

Clasificarea Ocupaţiilor din România - ediţia 2013.  

- valorificarea schimburilor de experienţă dobândite cu ocazia derulării programelor 

internaţionale iniţiate şi desfăşurate de Uniunea Europeană a Mobilei - UEA - sau de către alte 

organizaţii participante la programe internaţionale; identificarea celor mai bune practici din 

sectorul industriei mobilei, în vederea generalizării aplicării acestora,  

- stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare ale României pe termen lung, elaborarea 

unui plan strategic de investiţii în domeniile cu potenţial de dezvoltare, mai multă coerenţă 

legislativă, cadru legislativ stabil,  

- realizarea de cursuri de instruire (calificare / recalificare / consiliere şi reconversie 
profesională) pentru personalul lucrător din industria mobilei, şi acordarea de documente de 
atestare a pregătirii, cu menţionarea competenţelor dobândite, continuarea accesării fondurilor 
în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale Dezvoltarea Resurselor Umane şi în următorul 
exerciţiu financiar, după anul 2013.   
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6. Concluzii 
 
Problemele esenţiale la nivelul ramurii industriei lemnului, identificate mai sus, pot sta la 

baza planurilor de acţiuni viitoare pentru structurile componente ale dialogului tripartit: guvern, 
sindicate, patronate. Pentru fiecare structură se pot desprinde responasbilităţi viitoare de natură 
să ducă la îmbunătăţirea climatului social, creşterea performanţelor economice ale societăţilor 
comerciale (şi de aici satisfacţia angajatorilor şi angajaţilor), asigurarea condiţiilor pentru o 
dezvoltare viitoare durabilă, bazată pe cunoaştere şi competitivitate.  

Organismele legislative - prin legile nou-concepute şi prin urmărirea aplicării corecte a 

celor existente, pot face primul pas în direcţia dezvoltării viitoare, având la bază Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă la orizontul anilor 2013 – 2020 – 2030. Strategia stabileşte 

obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la un nou model 

de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial – cel al dezvoltarii 

durabile. Orizontul anului 2020 are ca scop principal Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.  

Un rol deosebit în îmbunătăţirea viitorului cadru legislativ îl are dialogul social tripartit, 

desfăşurat la toate nivelurile (naţional, sectorial, local). Dialogul social tripartit reprezintă un 

cadru cuprinzător de consultare şi negociere tripartită, care să răspundă nevoilor reale de 

implicare a partenerilor sociali în procesul de decizie şi de control. Calitatea şi rezultatele 

dialogului social tripartit depind însă, în mare măsură, de capacitatea de expertiză a părţilor, de 

capacitatea de corelare a acţiunilor, precum şi de voinţa de mobilizare şi de implicare angajată 

şi responsabilă a celor trei părţi la dialog : guvern, sindicate, patronate. Ca reprezentanţi 

nemijlociţi ai lucrătorilor, organizaţiilor sindicale le revine rolul de a participa activ la dialogul 

social, la toate nivelele de reprezentare : naţional, sectorial, local.  

Perfecţionarea tehnologiilor, a proceselor, apariţia de ocupaţii noi, de standarde noi, 

impune, perfecţionarea continuă a lucrătorilor. Organiizaţiile sindicale, alături de alte structuri 

care pot desfăşura cursuri de pregătire profesională, se pot implica activ, nemojlocit în 

activitatea de pregătire profesională, sindicatele fiind structurile care cunosc cel mai bine 

nevoile şi aspiraţiile personalului lucrător.  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, program 

finanţat de Fondul Social European, prin Axele prioritare constituie o excelentă modalitate de a 

accesa fonduri pentru instruirea / perfecţionarea / consilierea lucrătorilor. Programul pe perioada 

2007 - 2013, aflat în curs, a constituit un bun prilej de a accesa fonduri pentru pregătire / 

perfecţionare profesională. Exerciţiul financiar viitor al Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane, începând cu anul 2014, trebuie să fie, din nou, în atenţia 

tuturor structurilor care pot desfăşura programe de pregătire / perfecţionare profesională, în 

concordanţă cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, analiza de mai sus putând fi un 

argument pentru alegerea de noi tipuri de programe de pregătire profesională.  

 

ÎNTOCMIT, 

EXPERŢI – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România 


