
Pentru toti angajaţii AEROSTAR, 
 

Stimaţi colegi,  

COVID-19 a declanşat pe plan economic o situaţie neaşteptată, plină de risc şi 
incertitudine, afectând practic toate sectoarele de activitate şi toate ţările. 

Industria aeronautică a fost profund afectată şi încă este greu de prevăzut evoluţia 
impactului pe termen scurt şi mediu. 

Practic nu avem nici o posibilitate de a influenţa furtuna recesiunii, care se îndreaptă şi 
asupra noastră şi singura soluţie este să ne întărim pentru a rezista ca şi în calea unui 
uragan. Continuăm să ne pregătim pentru această provocare pentru a proteja compania 
pe termen scurt şi mediu păstrând în acelaşi timp capacitatea de a ne relansa şi de a 
creşte din nou atunci când vor veni vremuri mai bune. 

Politica înţeleaptă de alocare a resurselor din ultimii ani ne-au ajutat astfel încât furtuna 
recesiunii economice să ne găsească puternici şi bine ancoraţi în sistemul economic şi 
de producţie globalizat. Totuşi în faţa uraganului nu te simţi niciodată suficient de 
pregătit. 

Am decis să protejăm capacitatea noastră de producţie, menţinând cât vom putea 
personalul şi calificările pe care societatea şi salariaţii le deţin. 

Am folosit şi vom folosi toate pârghiile şi instrumentele legale, dar trebuie să 
recunoaştem că sprijinul statului este foarte mic, iar începând din luna iunie şi desigur 
şi în lunile următoare plata şomajului tehnic se face integral din fondurile Aerostar. 

Desigur că  resursele noastre sunt limitate, dar ne-am propus ca în 2020 să nu iniţiem 
măsuri de restructurare şi reduceri de locuri de muncă. Inainte de a recurge la reduceri 
de locuri de muncă vom epuiza toate celelalte măsuri, inclusiv sistarea angajărilor, 
îngheţarea salariilor, reducerile de ore suplimentare, munca temporară şi multe alte 
tipuri de cheltuieli. 

Este o perioadă grea pentru Aerostar şi pentru fiecare dintre salariaţii noştri, dar este 
bine să ştiţi că nu întrevedem anul acesta o revenire la o situaţie mai bună. 

Sperăm ca situaţia să se clarifice şi la începutul anului 2021 să avem o vizibilitate mai 
bună asupra viitorului pentru a lua măsurile adecvate consolidării viitorului nostru pe 
termen lung. 

Vă recomand să vă gestionaţi cu prudenţă resursele personale pentru ca împreună cu 
familiile dumneavoastră să suferiţi cât mai puţin în faţa acestei crize. 

Până acum am reuşit să ne confruntăm cu bine cu această criză, ca o echipă unită care 
serveşte interesele cele mai bune ale companiei şi ale salariaţilor acesteia şi trebuie  să 
găsim puterea pentru a depăşi în viitor provocări şi mai dificile. 

Vă rog să aveţi grijă de familiile dumneavoastră de acasă şi de cea de la Aerostar şi să 
rămâneţi în siguranţă. 
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