
 

 

 
Dragi colegi, 
În condițiile speciale datorate pandemiei de COVID-19 care a generat criza de sănătate 
la nivel mondial, a decretării stării de urgență în România, sărbătorim anul acesta Ziua 
Internațională a Muncii într-un mod pe care nimeni nu l-a anticipat. 

Să nu uităm că această zi este direct legată de lupta lucrătorilor pentru drepturile lor.  

În anul 1872, circa 100 de mii de lucrători din New York, majoritatea din industria 
construcțiilor, au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore. 

La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestanți au protestat pe tot teritoriul Statelor 
Unite, însă cea mai mare demonstrație a avut loc la Chicago, unde au mers 90 de mii 
de demonstranți, din care aproximativ 40 de mii se aflau în grevă. Rezultatul: circa 35 
de mii de muncitori au câștigat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea 
salariului. 

Ziua de 1 Mai a devenit, în aproape toată lumea, Ziua Internațională a Muncii. 

Ziua de 1 Mai reprezintă simbolul luptei lucrătorilor pentru relații de muncă corecte, 
condiții de muncă echitabile care să asigure siguranța și sănătatea lucrătorilor, 
bunăstarea lor și a familiilor lor, dreptul la muncă decentă, la protecție socială, 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Anul acesta sărbătorim această zi specială fără să putem manifesta solidaritatea 
noastră prin întâlniri, prin bucuria de a fi împreună. 

Trebuie însă, chiar în aceste vremuri dificile, să rămânem solidari idealurilor noastre și 
să continuăm cu speranță și încredere lupta noastră pentru o viață mai bună într-o lume 
mai bună. 

În curând ne vom întâlni și vom avea din nou posibilitatea să ne vedem, să ne auzim și 
să stabilim cele mai bune strategii pentru a ne îndeplini angajamentele ce ni le-am luat 
în fața membrilor noștri de sindicat. 

Până atunci, știu și am încredere că fiecare dintre voi fac, în fiecare zi, eforturi pentru a 
le reprezenta cât mai bine interesele. 

Eu sunt și voi fi solidar cu voi și vă voi fi alături în lupta dreaptă dusă pentru și în numele 
membrilor noștri de sindicat. 

La mulți ani tuturor lucrătorilor! 
Președinte, 
Iacob Baciu 


