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Raport 

privind rezultatele proiectului „Programe de orientare și 

consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații 

din industria lemnuluiˮ 
 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/46322 

 

 

Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului 

(FSLIL), – în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fedeaţia Europeană a Sindicatelor din 

Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), 

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, 

Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) şi este cofinanţat din 

Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!” . 

Implementarea proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 

“Corelarea  învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, prin activități orientate către 

creșterea relevanței educației și formării profesionale pentru piața muncii și prin certificarea 

calificării angajaților din industria lemnului. 

Prin structura parteneriatului creat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului 

operațional al Domeniul Major de Intervenție 2.3.“Acces și participare la formare profesională 

continuă”, cererea de propuneri de proiecte nr. 80 “Calificarea – o șansă pentru viitor!”, prin 

dezvoltarea resurselor umane din industria lemnului, prin participarea la programe de orientare și 

consiliere în carieră și calificare și recalificare, finalizate cu certificate de calificare. 

 

Obiectivul general al proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și 

cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnuluiˮ îl constituie dezvoltarea resurselor 

umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare și 

recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute 

la nivel național, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrării sociale în concordanță 

cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii. 

Căteva din obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unui parteneriat care va 

facilita implementarea proiectului, ce reunește organizații sindicale, asociații profesionale, 
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comitetul sectorial corespunzator și cea mai mare organizație sindicală europeană din industria 

lemnului, oferirea de servicii de consiliere și orientare în cariera angajaților din industria lemnului, 

promovarea accesului angajaților din industria lemnului la programe de formare profesională 

continuă, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificari complete și certificarea calificării 

angajaților din industria lemnului corespunzător necesarului de calificări identificate pe piața forței 

de muncă prin furnizarea de cursuri de calificare și recalificare, promovarea schimburilor  de 

experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională și a lecțiilor 

învățate în domeniul formării profesionale continue.  

Prin implementarea proiectului de față s-a urmărit consilierea și orientarea profesională a 

unui grup țintă de 1050 de angajați din industria lemnului (din care 525 femei). Dintre cei 1050 

de angajați, 444 (din care cel puțin 222 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare 

organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA. Au fost sprijiniți mai ales 

angajații necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare, o măsură pentru stimularea implicării și 

menținerii acestora la cursurile de formare profesională fiind acordarea de subvenții în momentul 

absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare. Toate cursurile calificare/recalificare 

vor cuprinde și module legate de mediu, module privind prevenirea poluării precum și module 

legate de sănătatea şi securitatea în muncă, module privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse și 

respectarea diversității. 

Cei 444 de angajați au fost calificați în următoarele meserii:  

 operator la recoltarea şi toaletarea arborilor; 

 operator la colectatul şi manipulatul lemnului; 

 operator la maşini unelte cu comandă numerică; 

 tâmplar universal; 

 tapiţer. 

 

 

Rezultatele anticipate au fost realizate in procent de peste 100%, astfel:  

-un centru national de formare profesionala pentru angajatii din industria lemnului este 

sustinut prin proiect. 

- 4 anunturi de presa au fost publicate pentru promovarea proiectului 
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Indicatori Valoare prognozată 

Valoare realizată 

până la data de 

13.12.2012 

Procent de 

realizare 

Indicatori de realizare 

imediată (output) 

   

Numărul participanţi la 

programe de FPC (calificare şi 

recalificare) 

444 472 106.31% 

Numărul participanţi la 

programe de FPC (calificare şi 

recalificare), din care femei 

222 242 109% 

Număr de persoane care 

beneficiază de 

consiliere/orientare – formare 

profesională continuă 

1050 1158 110.29% 

Numar de participanti FSE-

femei 
525 583 111% 

Indicatori de rezultat    

Ponderea participanţilor la 

programe de FPC certificaţi 

(%) 

80 102.1 127,6% 

Număr de participanţi la 

instruire certificaţi -formare 

profesională continuă 

355 453 127.6% 

Numărul de programe de 

calificare/recalificare 

autorizate – formare 

profesională continuă 

0 0 100% 

Parteneri transnaţionali 

implicaţi în proiect - formare 

profesională continuă 

1 1 100% 

Indicatori adiţionali    

Indicatori de realizare 

imediată (output) adiţionali 

   

Numărul de campanii de 

informare, conștientizare și 

mediatizare a beneficiilor 

formării profesionale continue 

2 2 100% 

Numărul de specialisti romani 

care participa la schimburi de 

experienta transnationale 

20 20 100% 

Numărul (minim) de subventii 

acordate absolventilor 

cursurilor de calificare 

355 445 125.35% 

Număr de ghiduri elaborate, ca 

materiale suport pentru 

activitatea de consiliere si 

1 1 100% 
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orientare 

Număr de conferinte de presa 

organizate pentru promovarea 

proiectului 

2 2 100% 

Indicatori de rezultat 

adiţionali 

   

Nu e cazul    

 

Grup ţintă Valoare prognozată 

Valoare realizată până la data 

de 

13.12.2012 

 Femei  Bărbaţi  Femei Bărbaţi 

Angajaţi     525                            525     583                         575 
 
 

1. Persoane care beneficiază de programele de consiliere și orientare în carieră  

(1158 angajati din care 583 femei) 
 

NR. SOCIETATEA COMERCIALĂ JUDET NR. CONSILIATI 

1 S.C. Alprom S.A Arges 20 

2 S.C. Cosna S.A Bacau 40 

3 CPPP-Roznov Neamt 99 

4 S.C. Delignit Romania S.R.L Mehedinti 40 

5 S.C. Elvila S.A Sucursala 

Producție 
Bihor 

97 

6 Gob Mobila Industrie S.R.L Hunedoara 3 

7 S.C. Holzindustrie Schweighofer 

Baco S.R.L 
Bacau 

76 

8 S.C. Kuadra Industrie S.R.L Bucuresti 19 

9 S.C. Mobex S.A Tirgu Mures 163 

10 S.C. Mobila Rădăuți S.A 
Suceava 

84 

11 S.C. Mobilextra S.A 41 

12 S.C. Mobilux S.A Bucuresti 31 

13 S.C. Moldomobila Producție 

S.R.L Iasi 

27 

14 S.C. Moldomobila S.A 19 

15 S.C. Nikmob S.A Buzau 149 

16 S.C. Pinum Producție S.A Bucuresti 37 

17 S.C. Plimob S.A Maramures 103 

18 S.C. Sortilemn S.A Cluj 110 

Total 18 Societati 13 Judete 1158 
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2. Persoane care beneficiază de programele de formare profesionalaă continuă  

(calificare/recalificare) (472 angajati din care 242 femei) 
 

Nr.crt Societatea comerciala Denumire grupa curs Nr. grupa/ Numar 

cursanti 

1.  Cosna Tamplar universal 1/28 persoane 

2.  CPPP-Roznov Operator la Recoltarea si Toaletarea 

Arborilor 

1/28 persoane 

 

Operator la Colectatul si Manipulatul 

Lemnului 

1/28 persoane 

 

3.  Elvila-Sucursala 

Productie 

Tamplar universal 1/24 persoane 

4.  Holzindustrie Tamplar universal 1/28 persoane 

Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

1/28 persoane 

5.  Mobex Tapiter 2/56 persoane 

Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

1/28 persoane 

6.  Nikmob Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

1/28 persoane 

Tamplar universal 2/56 persoane 

7.  Plimob Tamplar universal 2/56 persoane 

8.  Sortilemn Tamplar universal 3/84 persoane 

Total 17 grupe /472 

persoane 

 

3. Numărul de angajați care au absolvit și care au primit certificate de calificare  
 

Nr.crt Societatea 

comerciala 

Denumire grupa curs Nr.inscrisi la 

curs 

Nr. 

participanti 

la examen 

Nr. 

absolventi 

1 Cosna Tamplar universal 28 24 24 

2 CPPP-Roznov Operator la Recoltarea 

si Toaletarea Arborilor 

28 28 28 

Operator la Colectatul 

si Manipulatul 

Lemnului 

28 22 22 

3 Elvila-

Sucursala 

Productie 

Tamplar universal 24 24 24 

4 Holzindustrie Tamplar universal 28 25 25 

Operator la masini 28 24 24 



 

 

6 |     Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

           Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!  
           Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322 
           Titlul proiectului:  „Programe de orientare și consiliere  profesională  și cursuri de calificare pentru 
           angajații din industria lemnului’’   
 

unelte cu comanda 

numerica 

5 Mobex Tapiter 56 56 56 

Operator la masini 

unelte cu comanda 

numerica 

28 28 28 

6 Nikmob Operator la masini 

unelte cu comanda 

numerica 

28 28 28 

Tamplar universal 56 55 55 

7 Plimob Tamplar universal 28 27 27 

28 28 28 

8 Sortilemn Tamplar universal 84  84 84 

Total 472 453 453 

 

4. Numărul de angajați care au primit subvenții  
 

Nr.crt Societatea comerciala Denumire grupa curs Nr. 

subventii 

1 Cosna Tamplar universal 24 

2 CPPP-Roznov Operator la Recoltarea si Toaletarea 

Arborilor 

23 

Operator la Colectatul si Manipulatul 

Lemnului 

19 

3 Elvila-Sucursala 

Productie 

Tamplar universal 24 

4 Holzindustrie Tamplar universal 25 

Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

24 

5 Mobex Tapiter 56 

Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

28 

6 Nikmob Operator la masini unelte cu comanda 

numerica 

28 

Tamplar universal 55 

7 Plimob Tamplar universal 27 

28 

8 Sortilemn Tamplar universal 84 

Total 445 

Rezultatele proiectului au contribuit în mare măsură la imbunătățirea cunoștințelor 

personalului angajat a legislației din domeniul relațiilor de muncă. 



 

 

7 |     Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

           Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!  
           Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322 
           Titlul proiectului:  „Programe de orientare și consiliere  profesională  și cursuri de calificare pentru 
           angajații din industria lemnului’’   
 

Dezbaterile organizate în cadrul activității de consiliere au pus accent deosebit pe însușirea 

de către angajați a modului în care trebuie să acționeze când sunt în situații dificile: cum să 

acționeze când îsi negociază contractul individual de muncă, cum să-și întocmească un Curriculum 

Vitae în cazul în care dorește să-și caute un alt loc de muncă,etc. 

Cu ocazia consilierii și orientării profesionale s-a desprins nevoia multora de a se califica în 

meseria în care lucrează, precum si aceea de recalificare în altă meserie din industria lemnului. Ca 

urmare a evaluării rezultatelor consilierii celor 1158 de persoane au fost selectați pentru cursurile 

de calificare 472 de angajați. 

Absolvenții cursurilor de calificare au dobândit certificate de calificare autorizate de 

CNFPA, recunoscute la nivel național și european. Un alt avantaj de care au beneficiat absolvenții 

a fost acela că fiecare dintre aceștia a primit o subvenție de 700 lei cu excepția a 84 dintre aceștia 

care au primit doar 350 lei, deoarece cursurile practice s-au desfășurat în timpul orelor de lucru. 

Un beneficiu permanent pentru absolvenți este acela că nivelul câștigurilor salariale lunare au 

crescut cu până la 20%, 

Specialiștii și experții din proiect în număr de 26 de persoane și-au îmbunătățit experiența 

și cunoștințele profesionale datorită celor două schimburi de experiență organizate în Italia. 

Pentru a veni în interesul angajaților a fost înființat un Centru Național de orientare și 

formare profesională, unde personalul din industria lemnului se poate adresa pentru lămurirea sau 

rezolvarea unor aspecte în legătură cu probleme de respectare a legislației, de consiliere și de 

formare profesională. 

În concluzie, implementarea proiectului a contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor 

profesionale a tuturor participanților înscriși în proiect. 

 

Manager proiect, 

Vasile Badica 

 

 

 

 


