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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Igor Zubcu a avut o întrevedere cu 
Luca Visentini, secretar general al ETUC 

Sindicaliștii din silvicultură și-au 
demonstrat performanțele sportive
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Congresul IV al CNSM a demonstrat coeziunea 
și determinarea sindicatelor de a deveni o forță redutabilă 

Igor Zubcu a fost ales în funcția de președinte 
al CNSM pentru un mandat de cinci ani

Evenimentul anului, care a fost așteptat, 
de fapt, de mult timp, s-a produs, adu-
când schimbarea dorită de multă lume. 
Fiindcă mișcarea sindicală avea nevoie  
de un suflu nou, de spirit de inițiativă,  
de mai mult elan nu numai în teritoriu,  
dar și la vârf. 

Ponderea și importanța acordată Con-
gresului IV al CNSM o denotă și nume-
le grele care au acceptat invitația de a 

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

participa și au adresat mesaje de salut 
delegaților. Este vorba de avocatul po-
porului, Ceslav Panico, Leonid Cerescu, 
președintele Confederației Naționale a 
Patronatului din Republica Moldova, Ia-
cob Baciu, președintele Confederației 
Sindicatelor Democratice din România, 
de alți colegi din România și din Georgia, 
de Magnus Berge, reprezentantul Activi-
tăţilor Sindicale ACTAR din cadrul OIM, 
Sharan Barrow, președintele ITUC, Anton 
Leppik, secretar executiv PERC ș. a.

După mai multe discursuri, în care lide-
rii sindicali „de la Centru” sau din teritoriu 

au pus degetul pe rană și au spus lucru-
rilor pe nume, s-a procedat la alegerea 
noii conduceri a Confederației Naționale 
a Sindicatelor din Moldova.

Igor Zubcu, președintele în exercițiu 
al CNSM, a fost ales pentru un man-
dat deplin, de cinci ani, cu o majoritate 
covârșitoare de voturi, față de contracan-
didatul său, Victor Talmaci, președintele 
Federației „Sindicons”.

Trebuie adăugat aici că Igor Zubcu,  
jurist de profesie, a deținut până în  
decembrie anul trecut funcția de vice-
președinte al Federației Sindicale „Sănă-

tatea”, având o experiență excelentă de 
activitate în sindicate și cunoscând bine 
problemele din interior. 

Conform prevederilor statutare, Igor 
Zubcu i-a propus în funcțiile de vice-
președinți ai CNSM pe Sergiu Sainciuc 
și Lilia Franț, care au fost votați aproape  
unanim. Totodată, în calitate de preșe-
dinte al Comisiei de Cenzori a CNSM a 
fost ales Iurie Pojoga, reprezentant al 
Federației „Agroindsind”.

Alte materiale de la Congres  
citiți în paginile următoare.
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