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CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ 

Rolul şi implicarea sindicatelor din industria lemnului în dialogul social 

 

 

În cadrul proiectului „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale 
partenerilor sociali din industria lemnului” ID POSDRU/93/3.3/S/50253 Federaţia 
Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat cea de-a II-a 
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ, la care au participat 200 de persoane membri ai 
grupului ţintă. 

Conferinţa s-a desfăţurat în zilele de 11-12 Martie 2011 la Vatra Dornei şi a 
avut ca temă: Rolul şi implicarea sindicatelor din industria lemnului în dialogul 
social. 

Parteneri în proiect: Federaţia  Sindicatelor Libere din Industria Lemnului 
(FSLIL), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Federaţia Europeană a 
Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (EFTBB), Comitetul Sectorial Silvicultură, 
Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM). 

La acţiune au participat persoane cu responsabilităţi în domeniu – experţi ai 
dialogului social. 

Între temele prezentate şi dezbătute pe agenda zilei au fost: 

„Dialogul social către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune 
socială”. 

A prezentat: Vasile Bădica – preşedinte FSLIL. 

În cadrul acestei teme s-a pus un accent deosebit pe atragerea forţei de 
muncă din mediul rural la activităţile de exploatare forestieră şi prelucrare 
primară a lemnului. S-a insistat pe organizarea de acţiuni în cadrul 
tineretului, pentru convingerea acestora să se califice în meseriile de 
„operatori la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri”. 

În cadrul dezbaterilor s-a desprins necesitatea combaterii muncii la negru 
prin organizarea de acţiuni comune sindicate – patronat – Inspectoratele 
Teritoriale de Muncă. 
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„Rolul şi implicarea partenerilor sociali în dialogul social” a fost prezentat 
de d-l Suliman Marian – secretar general al Consiliului Economic Social 
(CES).  

Cu acest prilej secretarul general al CES-ului a prezentat structura de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social – partenerii sociali 
implicaţi şi rolul acestora în avizarea proiectelor de acte normative. 

La această temă s-au ridicat multe aspecte contradictorii faţă de propunerile 
de modificare a Codului de Dialog Social şi în special cele legate de Codul 
Muncii. 

Teme de interes au fost prezentate şi de alţi invitaţi, în care: 

Dănuţ Motaş – „Rolul dialogului social în cadrul Comitetului Sectorial, 
Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei”. 

Lucian Vasilescu  – secretar general confederal CNSLR – FRĂŢIA – „Dialogul 
social şi perspective”. 

Constantin Ionescu – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România 
(APMR) – „Rolul partenerilor sociali în cadrul dialogului social la nivelul 
industriei mobilei”. 

Ioan Sbera – preşedintele Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) a 
prezentat „Dialogul social la nivelul exploatării şi prelucrării primare a 
lemnului „. În expunerea prezentată a pus un accent deosebit pe rolul 
comunicării şi transmiterii informaţiilor către angajaţii din exploatările 
forestiere. 

Acţiunea s-a încheiat cu un Atelier de lucru care a constituit o provocare la 
măsurile întreprinse de guvern privind propunerile de modificare a întregii legislaţii 
ce vizează raporturile de lucru. 

Participanţii au solicitat ca până la viitoarea Conferinţă, sau cea din luna 
iunie, să primească actul normativ care reglementează raporturile de muncă dintre 
Angajator şi Angajaţi. 

 

PREŞEDINTE, 

VASILE BĂDICA 


