
 

 

 

Dragii mei colegi, 

Pentru că suntem în Săptămâna Mare, săptămâna patimilor lui Isus, mă gândesc 
cu drag la voi dorindu-vă să fiți sănătoși și fericiți. 

Pentru cei care deja ați sărbătorit Paștele, vă transmit de asemenea gândul meu 
de sănătate și fericire. 

Chiar dacă anul acesta vom sărbători Paștele altfel decât am fost obișnuiți, fără 
să putem fi alături de toți cei dragi, sigur gândurile noastre nu-i vor ocoli și, prin 
intermediul lor, vor simți dragostea noastră și dorința de a-i vedea cât mai curând. 

În această perioadă dificilă, datorită prevederilor decretului privind instituirea 
stării de urgență și a ordonanțelor militare emise în baza acestui decret, nu am 
putut să ne întâlnim în forumurile noastre de conducere statutare. 

Cu toate acestea, activitatea confederației noastre a continuat să apere 
interesele sociale, economice și profesionale ale membrilor noștri de sindicat. 

La nivelul confederației a fost asigurată permanența și, prin rotație, la sediul 
nostru nu a fost întreruptă activitatea. 

Eu și colegii din conducerea CSDR am participat la toate activitățile la care am 
fost invitați de drept. 

Amintim cele mai importante desfășurate săptămâna trecută: 

Am participat, în data de miercuri 8 aprilie, prin videoconferință, la consultările 
publice inițiate de Ministerul Fondurilor Europene transmițând observațiile 
voastre transmise în urma materialelor trimise spre informare și consultare. 

Am participat, în data de joi 9 aprilie, prin videoconferință, la Consiliul Național 
Tripartit pentru Dialog Social. 

Vă vom trimite cât mai curând informări despre cele două întâlniri. 



 

 

De asemenea, nu am încetat să vă informăm și să vă consultăm ori de câte ori a 
fost nevoie. 

Trebuie să vă mulțumesc că și voi ați răspuns de fiecare dată solicitărilor noastre, 
dând dovadă de implicare și participare activă în stabilirea punctelor de vedere 
transmise oficial de confederația noastră instituțiilor partenere. 

V-am fi recunoscători dacă în continuare ne-ați transmite informări cu privire la 
eventualele probleme întâmpinate, observații și propuneri privind activitatea 
promovată de CSDR. 

Vă asigur, dragi colegi, că nu vom înceta să fim activi și eficienți în rezolvarea 
problemelor sindicale chiar și în această perioadă în care este instituită starea de 
urgență. 

Până ne vom revedea, vă doresc sănătate și liniște sufletească. 

Vă doresc Paște Fericit! 

În Noaptea Învierii voi rosti alături de voi „Hristos a Înviat!”. 

 

PREȘEDINTE, 
IACOB BACIU 

 


