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EDITORIAL

Dragi colegi,
ANUL 2016 s-a încheiat și 2017 
a început cu multă zăpadă și ger. 
Semn de prosperitate sperăm.

În cursul anului 2016, CSDR 
v-a fost alături în lupta permanen-
tă de a apăra drepturile și intere-
sele lucrătorilor români.

Așa vom face și în noul an 2017.
Vă mulțumesc că ne-ați fost 

alături și ați susținut demersurile 
noastre.

Împreună suntem și vom fi pu-
ternici. Puterea solidarității este 
atuul nostru.

Vă doresc, la început de 
an, prosperitate, fericire și 
sănătate!

Toate dorințele și aspirațiile 
să vi se îndeplinească!

La mulți ani!

Președinte,
Iacob Baciu

ÎNCEPE un an nou plin de speranțe, incertitudini și multe necunos-
cute.

Va pune în aplicare noul guvern Grindeanu programul de guver-
nare al PSD, partid câștigător al alegerilor parlamentare din decem-
brie 2016?

Se vor lua măsuri de dezvoltare reală a României prin investiții și 
atragere de fonduri europene, măsuri ce vor crea noi locuri de muncă 
și vor genera o mai bună și corectă poziționare a țării noastre în co-
munitatea europeană și, desigur, prosperitate pentru poporul nostru?

Vom rămâne un aliat strategic al SUA și al Alianței Nord Atlantice, 
garanție de securitate absolut necesară într-un context internațional 
foarte agitat?

Vor ști politicienii să asigure liniște și stabilitate pentru cetățenii 
României prin măsuri care să facă funcțională și eficientă adminis-
trația centrală și locală, funcționarea justiției pentru apărarea drep-
turilor și libertăților cetățenilor și nu pentru reprimări politice făcute 
la comandă, în esență asigurarea funcționării statului de drept?

Vor reda românilor mândria de a fi români și încrederea în țara lor?
Este greu de răspuns la aceste întrebări și la multe altele pe care 

fiecare dintre noi ni le punem.
Speranța moare ultima ne încurajează un vechi dicton. Dar parcă 

România are nevoie de mai mult. Are nevoie în primul rând de serio-
zitatea, abnegația, patriotismul și profesionalismul celor care au lup-
tat să ocupe funcții publice și poporul le-a încredințat aceste posturi 
prin votul exprimat. Are nevoie de mai puțină gâlceavă politică și de 
mai multă toleranță și de colaborare pe proiecte majore susținute 
pentru dezvoltarea României și prosperitatea poporului român.

Anul 2016 s-a încheiat și cel nou 2017 a început, din păcate, cu 
aceleași șicanări politice fără substanță și generate de orgolii ieftine 
și infantilism politic.

Președintele Iohannis a refuzat prima propunere de premier al 
PSD fără explicații și a întârziat-o pe cea de-a doua punând sub 
semnul întrebării programul de guvernare PSD prin ironii și nu prin 
argumente.

În plan internațional imaginea României este puternic afectată 
prin mesajele otrăvite ale opoziției care, din păcate, mută dezbate-
rea civilizată din parlament în tabloide și la televizor.

Vă reamintim domnilor politicieni că România nu este țara voas-
tră și noi nu suntem supușii voștri. România este țara noastră, a 
poporului român, iar voi, ar trebui să știți asta de mult, sunteți acolo 
pentru că v-ați dorit să fiți și ați cerut poporului să vă trimită acolo 
cu un singur scop, acela de a vă ține promisiunile făcute și de a 
munci doar pentru a le pune în aplicare. În rest totul este de prisos. 
Explicații, justificări, scuze sau aroganțe ar trebui să lipsească din 
comunicarea voastră cu noi, cetățenii României.

În rest, vă dorim toate cele bune!
La mulți ani! n
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RETROSPECTIVA ACTIVIT��II CSDR ÎN ANUL 2016
IULIE 
A 518-a sesiune plenară a Comitetului 
Economic şi Social European
SECRETARUL General al Confederației Sindicate-
lor Democratice din România, Sabin Rusu, membru 
al Comitetului Economic și Social European, a parti-
cipat la sesiunea plenară a Comitetului Economic și 
Social European. 

La întâlnirea de lucru a Grupului II - reprezentan-
ții sindicali, desfășurată la Bruxelles în perioada 13-
14 iulie 2016 cu ocazia celei de a 518-a sesiune ple-
nară a Comitetului Economic și Social European, a 
participat domnul Luca Visentini, secretar general al 
Confederației Europene a Sindicatelor. n
Participare la Conferinţa Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii

CONFEDERAȚIA Sindicatelor Democratice din 
România a participat, fiind reprezentată de Radu 
Maximilian Minea, la Conferința Organizației Inter-
naționale a Muncii (a 105-a sesiune) desfășurată la 
Geneva în perioada 30 mai - 10 iunie 2016. n 
Forumul Administraţiei Publice Locale
MINISTERUL Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice a organizat în perioada 4 - 5 iunie 2016 
Forumul Administrației Publice Locale.

Evenimentul a avut loc la Parlamentul României și 
au participat, alături de parlamentari, miniștri, preșe-

dinți ai consiliilor județene, primari, președintele Ro-
mâniei Klaus Iohannis și prim-ministrul Dacian Cioloș. 

Confederația Sindicatelor Democratice din Ro-
mânia a fost invitată la acest eveniment. n

AUGUST 
Salariul minim în atenţia confederaţiilor 
sindicale reprezentative
CONFEDERAȚIILE sindicale reprezentative s-au în-
tâlnit, la sediul CSDR, pentru a discuta cadrul unui 
acord național pe evoluția salariului minim în perioa-
da 2017-2020. 

Cu această ocazie, confederațiile sindicale repre-
zentative au transmis prim-ministrului Dacian Juli-
en Cioloș o adresă prin care se solicită convocarea 
Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social 
în care să se analizeze datele economice și să se 
stabilească salariul minim garantat în plată pentru 
anul 2017, în conformitate cu atribuțiile CNT-DS din 
Legea nr. 62/2011. n
Confederaţia Sindicatelor Democratice 
din România alături de problemele 
federaţiilor afiliate

FEDERAȚIA Sindicatelor din Agricultură TERRA, afili-
ată CSDR, solicită confederației sprijinul pentru orga-
nizarea unei întâlniri la nivel de prim-ministru și minis-
trul agriculturii în vederea rezolvării problemelor grave 
cu care se confruntă producătorii mici și mijlocii din 
România (subvenții, secetă, PNDR 2014-2020 etc.). n

Domnul Luca Visentini la întâlnirea de lucru a Grupului II
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Deschiderea Conferinței Organizației Internaționale a Muncii

©
 il

o.
or

g
Aspecte din timpul întâlnirii

©
 p

re
si

de
nc

y.
ro

Tudor Dorobanțu, secretar general FSA Terra
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CSDR îşi trimite experţii pentru 
stabilirea salariului minim

ÎN cadrul ședinței de dialog social din data de 
11 august 2016, care a avut loc la sediul Ministeru-
lui Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, la care a participat domnul Crețu Nicolae, 
vicepreședinte CSDR, s-a solicitat confederațiilor 
sindicale și patronale nominalizarea de experți în ca-
drul Grupului de lucru constituit în vederea elaborării 
unui mecanism transparent de stabilire a salariului 
de bază minim brut pe țară. n

SEPTEMBRIE 
Consiliul Naţional
ÎN perioada 1 - 4 septembrie 2016, la Eforie Nord, 
Hotel Traian, au avut loc lucrările Consiliului Național 
al Confederației Sindicatelor Democratice din Româ-
nia, ședința Biroului Executiv Național și întâlnirea in-
formală a consilierilor juridici nominalizați de CSDR.

La activitățile Consiliului Național și la întâlnirea 
informală a consilierilor juridici au fost invitați să 
participe domnul Prof. Univ. Dr. Țiclea Alexandru, 
specialist în dreptul muncii și Cristian Dragomir, re-
prezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor Vârstnice. n
Membrii noi aleşi în Consiliul Naţional şi 
Biroul Executiv Naţional
CONSILIUL Național a votat nominal numirea 
în funcția de membru al Consiliului Național a 
următorilor: Andreica Margareta-Florica, Banci 
Dorina-Gabriela, Bogdan Rodica-Elvira, Cazan 

Luminița-Magda, Cojocaru Lucia-Maria, Cozma 
Ștefan, Ferțu Gheorghe, Grădinaru Adrian, Mangu 
Ramona-Daniela, Munteanu Dan, Oprișan Vincențiu, 
Pop Natalia-Oana, Popa-Stavri Cornelia, Purcaru 
George, Vásárhelyi Zoltán-Francisc. Nominalizarea 
lor a fost aprobată în cadrul Biroului Executiv 
Național, la propunerea organizațiilor membre.

Consiliul Național a votat nominal algerea în 
funcția de membru al Biroului Executiv Național a 
următorilor: Dorobanțu Tudor, Lengyel Lucian, Marin 
Adrian. Nominalizarea lor a fost aprobată în cadrul 
Biroului Executiv Național. n
Dezbatere în Parlamentul României pe 
marginea Ordonanţelor de urgenţă a 
Guvernului 20 / 2016 şi 43 / 2016 

CSDR a participat, în data de 13 septembrie 2016, la 
invitația domnului deputat Adrian Solomon, preșe-
dintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, 
și a domnului Florin Pâslaru, liderul Grupului parla-
mentar al PSD din Camera Deputaților, la dezbaterea 
Ordonanțelor de urgență a Guvernului nr. 20/2016 și 
nr. 43/2016. n
Şedinţa Consiliului Naţional Tripartit 
pentru Dialog Social
ÎN data de 28 septembrie 2016, la sediul Guvernului, 
în prezența prim-ministrului Dacian Cioloș, a avut loc 
întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog 
Social având pe ordinea de zi stabilirea principiilor 
care vor sta la baza elaborării legii salarizării unitare 
pentru personalul plătit din fonduri publice. n

Hancescu Simion, Crețu Nicolae și Baciu Iacob

CSDR la dezbatere în Parlamentul României
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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.

PUTEREA SOLIDARITĂ�II
OCTOMBRIE 
Consultări privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice
ÎN data de 7 octombrie 2016, la invitația Ministerului 
Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Confederația Sindicatelor Democratice 
din România a participat la întâlnirea care a avut ca 
temă: „consultări privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice”. n
Întâlnirea preşedintelui Iacob Baciu 
cu Uniunea Judeţeană a Sindicatelor 
Democratice Constanţa

ÎN data de 13 octombrie 2016, la Eforie Nord, a avut 
loc întâlnirea președintelui Iacob Baciu cu condu-
cerea Uniunii Județene a Sindicatelor Democratice 
Constanța. n
Protest al angajaţilor  
din educaţia nemţeană 
PREȘEDINTELE Uniunii Județene a CSDR Neamț 
și președinte al Sindicatului Liber din Învățământ 
Neamț, Gabriel Ploscă, ne-a informat că, în data de 
24 octombrie 2016, la Piatra Neamț, angajați din edu-
cația nemțeană au protestat în fața Prefecturii Neamț.

Protestatarii și-au manifestat nemulțumirea față 
de salarizarea din educație, față de tergiversarea 
elaborării și adoptării Legii salarizării unitare. n

NOIEMBRIE 
Întâlnirea reprezentanţilor CSDR în 
structurile bi şi tripartite de dialog social
ÎN perioada 17 - 19 noiembrie 2016, la Căciulata, Ho-
tel Traian, au avut loc ședința Biroului Executiv Nați-

onal și întâlnirea reprezentanților CSDR în structurile 
bi și tripartite de dialog social.

La întâlnirea din data de 18 noiembrie 2016 au 
participat ca invitați:
 § Danteș Nicolae Bratu - Inspector general de stat 

în cadrul Inspecției Muncii;
 § Tănăsoiu Ion - Inspector șef ITM Vâlcea;
 § Cristea Ioan - S.G. ANCCSR.

În cadrul întâlnirii au fost abordate probleme spe-
cifice activității inspecției muncii, invitații intrând în-
tr-un dialog consistent cu reprezentanții CSDR.

În a doua parte a întâlnirii au fost abordate pro-
blemele cu care se confruntă casele de cultură ale 
sindicatelor, secretarul general al ANCCSR, domnul 
Cristea Ioan făcând o prezentare a acestora și răspun-
zând întrebărilor formulate de reprezentanții CSDR. n
Consiliul Naţional Tripartit  
pentru Dialog Social
ÎN data de 28 noiembrie 2016, ora 13:00, la Palatul 
Victoria, Sala Muntenia a avut loc Consiliul Național 
Tripartit pentru Dialog Social.

Agenda întâlnirii a fost:
 § Evaluarea efectelor economice și sociale potenți-

ale asociate salariului minim brut garantat în plată 
în România și modificării acestuia;
 § Prezentare - Proiect de lege a salarizării unitare a 

personalului plătit din fonduri publice. n

Participanții la întâlnirea de la Constanța

Domnul președinte, Iacob Baciu, alături de invitați

Ioan Cristea, secretar general al ANCCSR


