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EDITORIAL
Ziua României

ÎN fiecare Întâi decembrie românii își amintesc că în
1918 toate provinciile românești au hotărât să aibă
un destin comun și, prin unirea cea mare, să construiască o țară numită România.
Dacă nu își amintesc au grijă politicienii, televiziunile, ziarele, posturile radio sau internetul să le amintească acest lucru.
Românii, ca orice alt popor, nu lucrează în această
zi sărbătorind în piețele orașelor cu fasole și cârnați, cu
un pahar de vin fiert oferite de autoritățile locale, participă la parada militară sau se uită la televizor. Unii, nu
puțini, își iau o scurtă vacanță la munte sau în alte țări.
România în 1918, prin marea unire, a adunat la un
loc toți românii.
Astăzi mulți români, din păcate, își caută un alt
destin în afara României.
Te întrebi cum este posibil ca după 99 de ani, la
anul vor fi 100, unii români să nu fi învățat să-și iubească cu adevărat țara, să o părăsească parcă fără
nici o remușcare?
Te întrebi, apoi, cum este posibil ca unii români,
este drept având o altă naționalitate, să nu considere
ziua națională a României o zi de sărbătoare? Oare ei
pot accepta să locuiască într-o țară numită România?
Te întrebi apoi dacă poporul român este cu adevărat unit, că există solidaritate între oameni, că
există sprijin și susținere între ei, că sunt mândrii de
apartenența lor la această țară numită România?
Te mai poți întreba dacă cei care decid soarta
noastră se gândesc, înainte de orice, la noi, la poporul român, la România?

Te poți întreba oare suntem cu adevărat un popor unit, tolerant, ferm, harnic, devotat țării căreia îi
aparținem?
Îmi doresc, deși nu cred în miracole, să văd românii îmbrățișându-se, indiferent de naționalitatea lor,
cu dragoste, cu bucurie.
Îmi doresc să văd cât mai mulți români fericiți, liniștiți, fără nevoi sau probleme sociale.
Îmi doresc să văd români care își iubesc țara, care
nu își ascund originile în fața străinilor, care vorbesc
cu mândrie despre România lor.
Îmi doresc, și încă sper, o Românie care să-și iubească cetățenii, să-i ocrotească, să-i păstreze uniți
așa cum au hotărât ei, românii, în urmă cu 100 de ani.
Îmi doresc, dar cred că acest lucru este aproape
irealizabil, ca cei care ne reprezintă în parlament, guvern, consilii județene, consilii locale să se gândească în fiecare zi la România și la poporul român și nu
doar de Întâi decembrie al fiecărui an.
Îmi doresc un pact al românilor cu ei însăși prin care
să încercăm să schimbăm mentalități, deprinderi, obiceiuri care s-au dovedit, în fiecare an, că nu ne unesc
ci ne dezbină, că nu aduc prosperitate ci sărăcie, că
nu consolidează poziția României între națiunile lumii
ci o șubrezesc, că nu pot construi ci doar distruge.
Scriind aceste lucruri nu mă simt fericit.
Speranța că poate vom înțelege și asuma condiția de
cetățean român de către fiecare dintre noi, apartenența
la o țară bogată, râvnită de mulți dar care este încă a
noastră mă face să am o tresărire de mândrie și bucurie.
La mulți ani România! La mulți ani români, orice
naționalitate ați avea sau oriunde ați fi! n

CONGRESUL AL VI-LEA AL CSDR

ÎN perioada 2-4 noiembrie 2017, la Căciulata, a avut
loc cel de-al VI-lea Congres al Confederației Sindicatelor Democratice din România.
175 de delegați au ales noua conducere pentru
perioada 2017–2022.

Cu această ocazie Iacob Baciu a fost reales președinte al CSDR pentru al treilea mandat consecutiv.
Au fost aleși vicepreședinții CSDR: Hancescu
Simion, Crețu Niculae, Dorel Oancea și secretarul
general Sabin Rusu.
De asemenea au fost aleși membrii Consiliului
Național și membrii Biroului Executiv Național.
A fost un moment de bilanț evidențiindu-se faptul
că CSDR a devenit un etalon al mișcării sindicale din
România bucurându-se de aprecieri în plan național
și internațional, având o activitate susținută și eficientă în susținerea drepturilor sociale, profesionale și
economice ale lucrătorilor români.
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Vă prezentăm fragmente
din luările de cuvânt ale participanţilor
la cel de-al VI-lea Congres al CSDR

IACOB BACIU: „Au trecut cinci ani
de la ultimul congres. În această perioadă confederația noastră a confirmat principiile care au stat la baza
înființării ei și anume: hotărârea de a
fi o confederație sindicală în slujba
membrilor de sindicat, hotărâtă să
le apere drepturile, cetățenești, sociale și profesionale, hotărâtă să susțină necesitatea unei legislații
a muncii corecte, echitabilă, motivantă pentru angajați, să susțină relații de muncă adecvate pieței libere
care să asigure lucrătorilor stabilitate și predictibilitate în carieră, salarii decente, protecție socială.
Confederația noastră este o confederație sindicală
recunoscută în plan național și internațional consolidându-și poziția de confederație sindicală respectată și a cărei voce este ascultată de partenerii sociali.
În ultimii ani confederația a dovedit că reprezintă o
solidă și eficientă structură sindicală și toate acestea
se datorează activității deosebite a Consiliului Național, a Biroului Executiv Național, a Biroului Operativ
și, nu în ultimul rând activității desfășurate de personalul tehnic. Tuturor vă mulțumesc pentru profesionalismul și devotamentul vostru.”
ȚICLEA ALEXANDRU: „În primul
rând vă mulțumesc pentru invitația
de a participa la acest important
eveniment din activitatea și viața
dumneavoastră. Am venit de fiecare
dată cu plăcere la acțiunile pe care
dumneavoastră le-ați organizat și în
mod ireproșabil prin demersul științific, sistematic
al domnului președinte Iacob Baciu. Vin la dumneavoastră în mod special pentru că reprezentați forța
de muncă, ori fără muncă nu poate exista nimic, nici
patronate, nici Guvern, nici ministere performante,
dar din păcate, constatăm că autoritățile statului mai
vechi sau mai noi, chiar și cele actuale, nu acordă
suficientă atenție forței de muncă, fără muncă spuneam că nu există nimic, îl citez pe Albert Einstein
care spunea că «prin muncă și voință găsești soluții
la orice problemă.» Deci dacă nu muncim și nu avem
voință să muncim, nu putem găsi astfel de soluții. De
asemenea, un alt mare artist și scriitor, Salvador Dalí
spunea «muncește, muncește, să nu-ți fie teamă de
perfecțiune că nu o vei atinge niciodată.» Constatăm că autoritățile noastre statale mai mult amăgesc
forța de muncă și să mă refer numai la așa numita noua Lege 153 de anul acesta privind salarizarea
personalului din fonduri publice care se va aplica în
2022 până la urmă. De asemenea dacă mă refer la
ordonanța din vară, Ordonanța de Urgență nr. 53 privind așa numita combatere a muncii la negru, care
ar fi chipurile în interesul salariaților, constatăm că
prin această ordonanță nu s-a dorit decât majorarea
amenzilor și sancționarea drastică atât a patronate-
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lor, a angajatorilor cât și a salariaților, dar astea sunt
alte chestiuni care nu țin de Congresul și de activitatea dumneavoastră. Dar să vă mai spun și ceva despre legile justiției, vedeți cu câtă chinuială se adoptă
aceste legi de perfecționare chipurile, câtă inconsistență întâlnim și în această materie.”
RUSU SABIN: „Mulțumesc domnule președinte! Dragi colege, dragi
colegi, sigur ne întâlnim după cinci
ani de la Congresul al V-lea, sigur
pentru mine este o onoare și destul
de dificil să iei cuvântul după marele profesor Țiclea, sigur nu numai în
dreptul muncii ci și în alte cărți cu multă profunzime.
Sigur, într-o carte de-a dânsului, «Oratoria și arta de
a vorbi» a întrebat Winston Churchill cum trebuie să
fie un discurs, el a răspuns că un discurs trebuie să
fie ca fusta mini pe care o poartă o femeie, destul de
scurtă ca să fie plăcută privirilor și destul de lungă ca
să ascundă ceea ce nu trebuie să se vadă. Vreau să
mulțumesc tuturor celor din departamentelor confederației, colegilor din Biroul Operativ, Dorel, Nicu
Crețu, Simi Hancescu și colegilor din departamentele tehnice că am reușit ca în fiecare an să elaborăm
un raport de activitate, și acest raport pe care îl aveți
în față, într-o ținută grafică la înălțime și conținut
destul de profund, personal aș intitula acest Raport
CSDR văzut din interior. După o scurtă introducere,
urmează o interesantă retrospectivă a principalelor
evenimente politice, economice și sociale petrecute
în cei cinci ani, destul de interesantă, pentru că noi
nu putem să rămânem în afara acestor evenimente
ca activitate sindicală.
În activitatea CSDR s-a produs o schimbare destul
de importantă, și anume faptul că la sediul confederației s-a creat un centru de dezbatere și promovare a acțiunilor comune ale celor cinci confederații
sindicale reprezentative la nivel național în dosare
deosebit de importante printre care putem enumera
modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (republicată) cu modificările și completările ulterioare, s-a
discutat despre Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, pregătirea și stabilirea unor puncte de vedere comune pentru ședințele
Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social,
negocieri și puncte de vedere asupra cuantumului
salariului minim pe economie garantat în plată, redefinirea sectoarelor de activitate din economia națională, problema patrimoniului sindical, desemnarea
reprezentanților confederațiilor sindicale în comitetele permanente de lucru ale ETUC.”
HANCESCU SIMION: „Mulțumesc!
Bună ziua stimați colegi, este un
eveniment important astăzi, Congresul al VI-lea al Confederației Sindicatelor Democratice din România,
eveniment major și trebuie să apreciez și eu în acest cadru activitatea
desfășurată de către confederație și trebuie să vă
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spun că este o confederație respectată, pentru că
este o confederație neșantajabilă, suntem apreciați
pentru că nu ne are nimeni la mână și o spun cu toată
sinceritatea. Apreciez faptul că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ este membră a confederației și este un mare avantaj, pentru că am reușit în calitate de vicepreședinte al confederației și președinte
al FSLI să particip la întâlnirile de înalt nivel, prilej cu
care am reușit să aduc în atenție probleme din învățământ, multele probleme pe care le avem. Timpul nu
ne permite ca să le trecem în revistă și nu-mi propun
treaba asta, chiar în această săptămână am participat la guvern la o ședință a CNT-ului, prilej cu care au
fost două teme: salariul minim pe economie și transferul dărilor de la angajator la angajat. De salariul
minim pe economie ați aflat, de la 1 ianuarie 2018 va fi
1900 de lei. Discuțiile cele mai aprinse sunt legate de
transferul contribuțiilor. Aici lucrurile sunt împărțite,
partea patronală s-a angajat că nu va fi niciun salariat
care să piardă la salariul net de la 1 ianuarie 2018,
partea sindicală privește lucrurile nuanțat. Trebuie să
vă spun, în opinia mea și nu numai, marea problemă,
sau marea temere, sau marile presiuni, vin din partea
multinaționalelor pentru că aici s-au întâmplat lucruri
necurate în acești ani, zeci de mii de salariați s-au
trezit după ani de zile că de fapt atunci când au mers
la Casa de Pensii s-au trezit că de fapt nu li s-au virat
banii pentru pensii. Și dacă vedeți presiunile care se
fac, inclusiv de la Cotroceni din partea președintelui
să nu se transfere aceste contribuții, înclin să cred
că nu se lucrează intens așa cum au lucrat editurile la inițiativa lui Liviu cu legea manualului, cam așa
lucrează multinaționalele. Eu am spus un lucru, da,
cred că este benefic să treacă aceste contribuții pentru că atunci nu o să mai fie situații în care oamenii nu
vor mai avea bani pentru pensii, dar nu este benefică
această trecere din punct de vedere al cuantumului.”
CREȚU NICOLAE: „Eu o să încerc
să abordez problema dintr-un cu
totul și cu totul alt punct de vedere, pentru că mi-a albit părul și am
îmbătrânit aici, trebuie să fac o
remarcă și să mă trezesc și să vă
spun că suntem la al VI-lea Congres
al CSDR. Au trecut douăzeci și trei de ani, de când
am înființat această confederație. Am fost destul de
mulți care am crezut în această mișcare sindicală autentică și reală în anul 1994, după ce am format trei
confederații, mai suntem patru persoane în această
sală care am participat la formarea a trei confederații sindicale CNSLR, CNSLR-Frăția și CSDR, Elena
Neagu (doamna președinte de la Ialomița), colegul
Secan de la Satu Mare, președintele Baciu și cu voia
dumneavoastră, ultimul pe listă Crețu. Stimați colegi,
o spun cu așa mândrie, asta pentru faptul că, ca să
ajungem la douăzeci și trei de ani după constituirea
Confederației Sindicatelor Democratice din România, timp în care nimeni nu ne-a dat nicio șansă, am
început această construcție mâncând bătaie la pro-

priu și eu și Baciu. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem din ce în ce mai mulți în această confederație,
din ce în ce mai stabili, mai profunzi, cu toată sinceritatea noastă unii în ceilalți. Nu ne-a fost ușor, nu
ne este ușor. Suntem singura confederație sindicală
care atunci când mergem la întâlnire cu guvernanții
sau cu orice alte personalități din țara asta spunem
lucrurilor pe nume. Nu ne-am schimbat niciodată
părerea, nu ne-am schimbat niciodată cuvântul dat,
nu ne-am schimbat niciodată opțiunea pe care am
propus-o, pe care am avut-o chiar și în relațiile cu
celelalte confederații sindicale. Ba din contră, în momentul în care ne întâlnim de trei, patru, cinci ori cu
toți ceilalți și stabilim ceva, ei au spus cu totul și cu
totul altceva, iar noi suntem singurii care am rămas
la punctul de vedere pe care l-am susținut și îl susținem, asta pentru că vă cerem punctul de vedere
tuturor celor din țară și noi cu acela mergem.”
MOCIAN EMIL: „Mulțumesc! Mai întâi de toate, în numele meu cât și al
colegilor din Bistrița-Năsăud pe care
îi reprezint, vreau să felicit membrii
Biroului, mai întâi pe vechiul președinte că a plecat și a făcut ce a făcut
și să urez noului președinte multă
sănătate pentru a îndeplini tot ceea ce scrie în Raport,
bineînțeles cu ajutorul nostru pentru că singur nu poate și bineînțeles, domnule președinte am luat cuvântul
nu ca să vă laud, de data asta am luat cuvântul să
spun adevărul și adevărul este că ne aflăm în activitatea sindicală, împreună cu domnul Rauca Titu de
douăzeci și șapte de ani la FSLI și până la al VI-lea
Congres la CSDR. Adevărul este că ceea ce am văzut, atât la Felix, cât și la Traian la Eforie, cât și aici, nu
mă refer la partea organizatorică a noastră ci la partea
materială și la ceea ce s-a realizat, noi am văzut, pentru că de la celelalte confederații au văzut, veni, vidi și
au plecat, pentru că au venit cu un scop anume, un
scop material. Pentru că se vede din discursul pe care
îl poartă președintele, că ține la organizație, că ține la
noi, că de multe ori e prea pătimaș, de aceea se și lungește în vorbă, dar ce contează cel mai mult este că
nu plictisește. Probabil că pentru unii care nu sunt interesați să-l asculte, plictisește, dar ceea ce ne spune
întotdeauna, de regulă când discutam cu domnia sa,
am avut foarte multe informații care m-au determinat
ca împreună cu președintele Rauca, la nivelul județului
nostru să facem un sindicat de sine stătător care ne
caracterizează prin unitate și solidaritate, deviza noastră era «Tous ensemble, tous ensemble hei, hei, hei!»
Felicitări, multă sănătate, atât Biroului cât și Congresului al VI-lea!”
NEAGU ELENA: „Fiind membru
fondator al acestei confederații și
veterană a confederației, vreau să
vă mulțumesc dumneavoastră că ați
fost alături de noi să susțineți ceea
ce am construit cu greu. Am fost
prima femeie și singura, care m-am
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alăturat colegilor mei pentru a constitui această confederație. Faptul că aveți încredere în ce am ales noi
prima dată, în domnul președinte Iacob Baciu, și i-ați
mai acordat un mandat, v-aș ruga pe cei care veniți
în urma noastră, pentru că noi deja am îmbătrânit,
o să părăsim corabia, este experiența pe care v-am
împărtășit-o și v-am făcut să credeți în noi, vreau să
o transmiteți mai departe, iar cei care vin după noi,
să fie alături de domnul președinte, să-l sprijine și
încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, să fiți
sănătos să puteți să-i ajutați.”
MINEA RADU: „Dragi colege, dragi
colegi, vă mulțumesc foarte mult
pentru prietenia pe care mi-ați arătat-o și pentru dragostea pe care
mi-o arătați, vă mulțumesc mult și
pentru tot ce faceți pentru cercetătorii din domeniul meu care sunt vai
de capul lor. Îmi pare rău că stric atmosfera aceasta
puțin festivă, dar am profitat de ce a spus domnul
președinte Baciu și vreau să mă credeți că, crezul
federației și crezul nostru este solidaritate, iar scopul nostru este ca fiecare membru de sindicat să
simtă sprijinul confederației, să simtă ocrotirea pe

care poate să i-o dea confederația în confruntarea
pe care o are zi de zi. Eu nu cred că numai în domeniul cercetării este, eu cred că toată lumea de aici
are probleme și toți membrii dumneavoastră au probleme și atunci confederația să fie forul suprem care
poate să-i ajute prin prestigiul care și l-a căpătat, și
l-a căpătat cu greu, prin prestigiul președintelui, și
ca atare, vreau domnul președinte în acel program
pe care vi l-ați propus, să puneți acolo pe prima linie satisfacerea și ocrotirea tuturor membrilor noștri
de sindicat, tuturor membrilor CSDR, pentru că eu
vreau să vă spun că vorbesc în numele a cel puțin
treizeci de sindicaliști care au fost dați afară dintr-un
institut și pe urmă s-a desființat sindicatul că nu mai
era, vreau să vorbesc în numele unor sindicaliști care
s-au angajat la institut cu oameni de la servicii care
au făcut un regulament care e confidențial și dacă
îndrăznesc să-l divulge după îi dau afară din institut,
s-a instalat teroarea în aceste institute. Deci trebuie
să fim optimiști, trebuie să fim încărcați pozitiv de
la Congres, dar nu trebuie să uităm de problemele
pe care le avem cu fiecare din unitățile noastre și
acolo să ne manifestăm într-adevăr puterea pe care
o avem.” n

�TIRI
FSLI şi-a ales noua conducere

ÎN perioada 16-18 noiembrie 2017 a avut loc Conferința Națională a Federației Sindicatelor Libere din
Învățământ în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere:
§§Simion Hancescu, președinte
§§Cornelia Stavri Popa, secretar general
§§George Purcaru, prim-vicepreședinte
§§Giani Leonte, vicepreședinte
§§Laviniu Lăcustă, vicepreședinte
§§Gabriel Ploscă, vicepreședinte
§§Constantin Ionescu, vicepreședinte
§§Mitică Iosif, vicepreședinte
§§Ion Dobre, vicepreședinte
§§Ion Duță, vicepreședinte
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§§Adrian Voica, vicepreședinte
§§Dănuț Ieneșescu, vicepreședinte
§§Lucia Cojocaru, vicepreședinte
§§Radu Hora, vicepreședinte
§§Ioana Petreuș, vicepreședinte
§§Eugenia Sandu, vicepreședinte
§§Violeta Ionescu, vicepreședinte n
Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului
informativ în rândul membrilor dumneavoastră
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3,
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax:
021.313.2010, E-mail: buletin@csdr.ro.

