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Scrisoare de solidaritate: Greva Generala din Romania, 31 mai 2010 

Din partea EPSU, reprezentand 8 milioane de angajati din administratia publica, exprimam  solidaritatea noastra pentru 

greva generala din Romania, din data de 31 mai 2010. 

Sustinem pe deplin opozitia afiliatilor nostri  contra masurilor de austeritate impuse de Guvern, ca urmare a 

imprumutului de la FMI pentru incercarea de a iesi din criza economica. 

Masurile includ reducerea salariilor functionarilor publici cu 25%, a pensiilor cu 15%, disponibilizari in sectorul public si 

eliminarea indemnizatiei pentru cresterea/ingrijirea copilului. 

In prezent, in 17 tari din care amintim 5 din Europa de Est - in afara Uniunii Europene -, guvernele au recurs la inghetarea 

si reducerea salariilor, la disponibilizari, iar recrutarea stagneaza, ca parte a strategiilor de consolidare fiscala impuse de 

guvernele nationale, de multe ori in conformitate cu cerintele Uniunii Europene si ale Fondului Monetar International. 

Ca si in Romania, sindicatele din sectorul public din Italia, Spania, Grecia, Portugalia si Franta reactioneaza prin proteste 

si greve planificate pentru urmatoarele saptamani. 

Atacurile asupra sectorului public reprezinta un raspuns inadecvat si neloial la criza economica. Serviciile publice sunt 

mai vitale ca niciodata, nu doar ca un mecanism important de stabilizare, ci ca un adevarat sprijin pentru milioane de 

cetateni care resimt cel mai mult consecintele crizei economice 

Romania, situata pe locul doi, ramane in continuare una dintre cele mai sarace tari din Uniunea Europeana. Cei mai 

modesti lucratori se regasesc in sectorul public – masurile actuale vor exacerba aceasta situatie, tinand cont si de faptul 

ca inflatia se estimeaza ca va creste cu 4%. Este de asemenea o tara care se confrunta cu o cronica suprapopulare si 

subfinantare in sistemul penitenciar, elemente care conduc la conditii de munca si de detentie inumane. Ca urmare a 

unei decizii a Uniunii Europene, 23.000 de detinuti vor fi repatriati in tara pana la sfarsitul anului 2011. Astfel ca aceste 

masuri privind reducerile bugetare, vor conduce la periclitarea sanatatii si sigurantei personalului din penitenciare si a 

detinutilor. 

Angajatii din sectorul public nu cer privilegii, ci salarii decente si conditii de munca apte sa asigure nevoile acestora. 

Functionarii publici sunt reprezentati de asistente medicale, ingrijitori, profesori, colectori de taxe, politisti si ofiteri din 

inchisori, inspectori ai sanatatii  etc. si nu de birocrati anonimi ale caror venituri sunt reduse dupa placul guvernului. 

EPSU solicita raspunsuri alternative, incluzand ca o masura de urgenta combaterea fraudei fiscale, care reprezinta 

miliarde de euro necolectate in Uniunea Europeana, realizandu-se in acest fel o impozitare echitabila si progresiva, astfel 

incat cele mai bogatesi mari companii sa-si achite datoriile, contribuind astfel la restabilirea serviciilor publice la nivel 

European si introducand o taxa la toate tranzactiile financiare. 

EPSU se asigura ca o abordare alternativa va fi comunicata la nivel national si European in perioada premergatoare 

urmatoarei intalniri a Consiliului European din data de 17 iunie. 

Dorim membrilor afiliati din Romania o greva de succes. 

 
Cu solidaritate, 
Carola Fischbach-Pyttel – Secretar General EPSU 


