
 

 

 

București, 14 septembrie 2010 

 

 

Către Federațiile și Filialele BNS 

 

 

Stimați colegi,  

 

După cum știți,  în cursul lunii septembrie cele cinci confederații sindicale reprezentative ar fi 

trebuit să organizeze împreună o serie de acțiuni de protest ce au ca bază o listă comună de 

revendicări.  

Blocul Național Sindical s-a arătat deschis colaborării cu celelalte confederații sindicale și a agreat 

calendarul propus inițial de colegii de mișcare sindicală.  

Conform acestui calendar comun – pe care, subliniem, Biroul Executiv al BNS îl aprobase – ar fi 

trebuit ca în data de 20 septembrie să fie organizate proteste la nivel teritorial, urmate de acțiuni în 

București în zilele de 22 septembrie (BNS se solidariza cu sindicaliștii din ramura sănătate), 23 

septembrie (BNS se solidariza cu salariații din educație) și 24 septembrie (BNS participa cu circa 

4.000 de persoane la protestul salariaților din economie, poliție și jandarmerie).  

 

Din păcate, în ciuda acestui calendar comun negociat, constatăm că celelalte confederații 

sindicale au decis fiecare să organizeze acțiuni de protest pe cont propriu. Din semnalele pe 

care le avem, schimbarea vine pe fondul unor fricțiuni existente între federații din aceleași ramuri, mai 

cu seamă în zona educației, sănătății și funcționarilor publici.  

 

BNS nu are astfel de probleme nici în interiorul confederației și nici cu organizații sindicale din 

alte confederații, însă nu putem face solidarizare cu forța și nici acțiuni comune cu organizații care 

doresc să fie pe cont propriu.  

 

 

 

 



Iată ce au decis celelalte confederații sindicale (din informațiile pe care le avem în prezent): 

 

- În data de 22 septembrie 2010 CNSLR Frăția va protesta în Piața Constituției din București  

- Tot în data de 22 septembrie sindicaliștii din sănătate afiliați la CNS Cartel ALFA  vor protesta în 

Piața Victoriei din București 

- În data de 24 septembrie CNS Cartel ALFA va organiza proteste cu sindicaliștii din societăți 

comerciale, poliție și jandarmerie, în București. 

- În data de 27 septembrie vor protesta sindicaliștii din administrația publică afiliați la Cartel Alfa , 

București 

- CSDR și Meridian nu au anunțat încă deciziile referitoare la acțiunile proprii.  

 

În condițiile în care colegii noștri de mișcare sindicală au luat aceste decizii trecând peste 

înțelegerea inițială de a acționa în comun, Blocul Național Sindical se vede pus în situația de a 

organiza separat, la rândul lui, o acțiune în data de 28 septembrie, tot în București.  

 

Suntem solidari cu toți lucrătorii care vor ieși în stradă în luna septembrie, indiferent de 

afilierea lor sindicală și vom susține în data de 28 septembrie aceleași revendicări.  

 

Pentru a organiza cât mai bine marșul Blocului Național Sindical din data de 28 septembrie vă 

rugăm să faceți urgent evaluări la nivelul organizațiilor pe care le reprezentați și să ne transmiteți 

până miercuri, ora 14.00, un număr estimativ de participanți, dar nu mai puțin de 10% din numărul de 

sindicaliști pe care îi aveți afiliați. Dacă fiecare sindicat va mobiliza cel puțin 10% din numărul de 

membri pe care îi are, acțiunea  BNS din data de 28 septembrie va avea șanse să atragă atenția 

Guvernului și să determine soluționarea revendicărilor.  

Termenul este foarte scurt dar avem nevoie de aceste informații urgent pentru a pune la punct 

detaliile organizatorice și a găsi soluții (chiar și financiare) pentru transportul persoanelor și logistica 

necesară.  

 

 

Ioan Pisc 

Prim-vicepreședinte BNS 

 

 


