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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVACampania „Organizația primară - 

energia mișcării sindicale” a poposit la Bălți
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ABONAREA
CONTINUA2023

Abonament:   1 lună - 25,80 lei; 3 luni - 77,40 lei; 12 luni - 283,80 lei. 

Implicarea activă a tuturor va cimenta dialogul social la nivel de unitate 

Campania „Organizația primară - energia 
mișcării sindicale”, o lansare de bun augur

Ilie LUPAN,
i.lupan@vocea.md

În istoria oricărui organism social ac-
tiv (iar sindicatele nu fac excepție în acest 
sens) există anumite momente de cotitură, 
de maturizare, dacă vreți, care determină 
direcția ulterioară de dezvoltare, punctele  
de reper. Evenimentul desfășurat marți, 
28 martie, în Sala Polivalentă a Institutu-
lui Muncii, în cadrul căruia a fost lansată 
Campania „Organi-zația primară - energia 
mișcării sindicale”, poate fi considerat unul 
dintre cele mai importante din acest an. 

și-au întins mâna și au creat Confederația 
Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, 
la inițiativa liderilor de sindicat din teritoriu, 
prin Hotărârea Comitetului Confederal nr. 3 
din 27 martie 2008, 7 iunie a devenit Ziua 
Sindicalistului, pe care o sărbătorim anual. 
La aceste două date importante, care au 
marcat sindicatele din țara noastră, astăzi se 
aliniază încă una - data de 28 martie 2023, 
ziua lansării campaniei naționale dedicată 
organizației sindicale primare. Ea va deve-
ni o dată istorică pentru mișcarea sindicală 
din Republica Moldova. Noi am mers spre 
această zi, ferm convinși că Ziua Organizației 
Sindicale Primare va veni!” p.2-3

USM, partener și invitat permanent 
la reuniunile Consorțiului Universitaria
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La evenimentul de lansare au partici-
pat conducerea CNSM, lideri ai centrelor 
sindicale național–ramurale, președinți ai 
organizațiilor sindicale primare din teri-
toriu, activiști sindicali, parteneri sociali. 
Printre invitații de onoare au fost Corina 
Ajder, secretar de stat la Ministerul Mun-
cii și Protecției Sociale, Leonid Cerescu, 
președinte al Confederației Naționale a 
Patronatului, și Ala Lipciu, coordonator 
național al OIM. 

În discursul său inaugural, Igor Zubcu, 
președintele CNSM, a relevat, între altele,  
că prioritățile strategice ale mișcării sindi-
cale pentru anii 2022-2027, inclusiv fortifi-

carea organizațiilor sindicale primare, care 
reprezintă temelia mișcării sindicale, au fost 
stabilite încă la Congresul IV al Confedera-
ției, de la 3 iunie 2022. 

El a făcut o scurtă ochire retrospectivă 
asupra mișcării sindicale, pomenind Con-
gresul XI al sindicatelor din Republica Mol-
dova din 27-28 septembrie1990, care a de-
venit un eveniment important, proclamând 
constituirea Federației Sindicatelor Inde-
pendente din Moldova. 

„În acea zi a fost deschisă o nouă eta-
pă istorică de dezvoltare a sindicatelor din 
Moldova. O altă dată semnificativă constitu-
ie ziua de 7 iunie 2007, când două sindicate 




