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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAStrategii de asigurare 

cu forţă de muncă a agriculturii
Aproape jumătate din cercetătorii 
științifici riscă să fie disponibilizați
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Proteste și nemulțumiri la TNOB, după o declarație neinspirată 
a ministrului Popovici

În săptămâna curentă, mai 
mulţi artişti de la Teatrul Național 
de Operă și Balet (TNOB) „Maria 
Bieșu” din capitală au protestat, 
supăraţi că nu şi-au ridicat salari-
ile pentru luna decembrie. Aceştia 
au anunţat pe o rețea de socializa-
re că nu vor veni la repetiţii până 
când nu le vor fi achitate lefurile. 

Seara, după ce presa a scris des-
pre această situaţie, salariile le-au 
fost transferate pe carduri. Artiştii 
şi-au primit lefurile cu o întârziere 
de peste 16 zile. 

Soprana Lilia Istratii, una din-
tre artistele Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet, a scris pe rețea că 
ea şi alţi colegi de-ai săi nu vor 
participa la repetiţiile pentru opera 
„Nabucco”, până când nu vor primi 
salariile restante pentru decem-
brie. Artista a ataşat o fotografie 

cu petiţia, pe care au semnat-o mai  
mulţi artişti, în care cer ca autori-
tăţile să ia atitudine. Unul dintre 
artiştii semnatari spune că situaţia 
de la teatru este una critică. 

Scrisoarea dată publicității de 
soprana Lilia Istratii și semnată 
de șapte artiști din distribuția 
operei „Nabucco” este adresată 
directorului teatrului, Ion Grosu, 
președintelui Igor Dodon și minis-
trului Educației, Culturii și Cercetă-
rii, Corneliu Popovici. Cu o zi mai 

devreme, ministrul Popovici a ex-
plicat întârzierea prin faptul că tea-
trele subordonate ministerului pe 
care îl reprezintă și sunt finanțate 
din buget au fost reorganizate din 
întreprinderi de stat în instituții pu-
blice la autogestiune și nu au încă 
deschise conturi noi. La o ședință 
cu directorii de teatre, Popovici 
le cerea tuturor celor implicați să 
urgenteze procesul legat de sala- 
rizare și avertiza cu sancțiuni.

Un artist cu stomacul gol 
nu poate interpreta un rol de operă
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Pe 1 februarie 
este consemnată 
ziua autonomiei
locale și a lucrătorului 
din administrația 
publică locală.

Actual

O nouă generație 
de lideri  
și formatori la 
Școala Sindicală 
Sindicatele au nevoie de o 
generație nouă de lideri care 
să promoveze un sindicat 
nou, cu funcții și aspirații noi, 
diferite de ceea ce a fost îna-
inte.

FSLC a făcut  
o analiză  
pertinentă  
a activității 
Comitetul Executiv al Fede-
raţiei Sindicatelor Lucrăto-
rilor din Cultură s-a întrunit 
recent într-o ședință ordina-
ră. Reuniunea sindicaliștilor 
a avut pe agendă mai multe 
subiecte cu referire la activi-
tatea organizației.

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului 

Cercetarea  
accidentelor  
de muncă produse  
în 2019
Un număr de 491 de cazuri 
de accidentare a lucrătorilor 
aflaţi la serviciu au fost co-
municate, în 2019, conform 
datelor statistice prealabile.
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