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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA

Formatorii, un pilon important 
în educația sindicală

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, 
discutate de sindicaliști la Bakup.2 p.4

Actual

Din cauza 
birocrației,  
cercetătorii nu pot 
accesa programe 
de burse 
Un grup de cercetători de 
la Institutul de Istorie al 
Academiei de Științe a Mol- 
dovei (AȘM) se plâng că, 
din cauza birocrației, nu  
pot accesa programe de 
burse, care i-ar ajuta să-și 
publice tezele și cărțile pro-
prii. 

„Moldova- 
Business-Sind”,  
la o etapă  
de răscruce  
în activitatea sa
Federația Sindicală „Mol-
dova-Business-Sind” a or-
ganizat o masa rotundă, la 
care s-a discutat despre ac-
tivitatea sindicală și econo-
mia neformală, dar s-a făcut 
și o retrospectivă a situației 
din țară și din lume.

Interviu
Andrei COMAN: 

„Un patron  
trebuie să se țină  
de cuvânt,  
să-i respecte  
pe angajați”

Consultări pentru 
încheierea noii 
Convenții colective 
Federația „Sindicons” a de-
marat o campanie de con-
sultări și negocieri cu par-
tenerii sociali din ramură în 
vederea încheierii unei noi  
Convenții colective în ra-
mura construcțiilor, pentru  
anii 2023-2027.

Angajații insistă pe lângă Guvern să-l lase în funcție pe fostul director, 
chiar dacă cel actual a fost ales în urma unui concurs 

Protestele la cel mai mare combinat 
de panificație, „Franzeluța”, continuă 

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

Protestele la cel mai mare 
combinat de panificație din țară, 
„Franzeluța”, continuă. Angajații de 
aici insistă pe lângă Guvern să-l lase 
în funcție pe fostul director, chiar 
dacă cel actual a fost ales în urma 
unui concurs public. Aceștia sunt 
nemulțumiți de rezultatele concur-
sului prin care a fost numit în funcție 
noul director general al întreprinde-
rii. Mai mult, ei spun că au aflat no-
utatea din mass-media, ceea ce nu li 
se pare corect și nici profesional. 

„Sperăm, prin mesajul de as-
tăzi, ca Agenția Proprietăți Publice 
(PPA) și Consiliul Societății să vină 
la discuții, să comunice cu noi, chiar 
și cei cu funcții înalte în stat. Să vină 
guvernarea încoace și să discutăm cu 
ei, că noi suntem deschiși”, ne spune 
una dintre protestatare.

Revoltați că nu au fost întrebați 
și ei, angajații susțin că au rămas 
surprinși de decizia APP de a numi 

în funcție un nou director general, 
întrucât acesta nu ar avea experiența 
necesară pentru a conduce combina-
tul.  „Să vină în colectiv, să ne spună 
cine este el cu adevărat. El este con-
ducător. Știți câți conducători sunt? 
Noi avem nevoie de un producător. 
Suntem cei care coacem pâine în 
fiecare zi. În fiecare zi voi aveți pe 
masă pâine, dar nimeni nu ne aude!”, 
menționează o altă angajată a între-
prinderii „Franzeluța”. 

Un alt motiv al protestului sunt sa-
lariile. Angajații spun că Victor Mat-
cov, fostul director interimar, le-ar fi 
mărit salariile de două ori, ceea ce nu 
cred că ar face și directorul proaspăt 
numit în funcție.

„Da ce experiență are în domeniul 
acesta noul director care vine, dom-
nul Andrei  Beșliu? Nimic. Până îi dăm 
șansa ca să încerce să facă ceva, aici 
se duce totul de râpă”, se arată revol-
tată o altă protestatară. 

Contactat telefonic, Andrei Beșliu, 
noul director general al combinatului 
de panificație „Franzeluța”, susține 
că nu a reușit să poarte o discuție cu 

angajații, întrucât nu are încă un con-
tract semnat cu Agenția Proprietă- 
ții Publice și cu Consiliul Societății.

„Eu am observat că se vehiculează 
mai multe subiecte în spațiul public, 
care nu sunt  veridice. Vreau să vă 
spun că toată procedura de interviu, 
din câte am văzut, a fost înregistrată 
și toate informațiile astea ar fi de do-
rit să fie făcute publice, ca toată lu-
mea să înțeleagă cât de transparent 
și corect a fost acest interviu”, ne-a 
spus Andrei Beșliu. 

Cu o reacție la acest conflict a ve-
nit și premierul Natalia Gavrilița. Ea 
susține că acest concurs a fost unul 
riguros, iar datorită înregistrărilor, 
acest lucru este ușor de demonstrat.

„Noi cunoaștem că, pe parcursul 
anilor, au fost și investigații jurnalis-
tice referitor la anumite abuzuri care 
au avut loc la întreprindere. Eu cred 
că sunt anumite forțe care știu că, 
odată cu intrarea în funcție a unui 
nou director din afară, s-ar putea 
descoperi anumite lucruri”, a comen-
tat Natalia Gavrilița. 

Am vrut să aflăm și părerea fostu-

lui director interimar, Victor Matcov, 
despre cele întâmplate, însă acesta nu 
a fost prezent la protest. Am încercat 
să-l telefonăm, însă ni s-a spus că nu 
poate vorbi, întrucât ar fi plecat pen-
tru a depune o contestare a concur-
sului la Serviciul de Informații și Secu-
ritate, Centrul  Național Anticorupție, 
Procuratura Generală și APP. Angajații 
spun că vor continua protestele, iar 
dacă nu vor fi auziți, vor ieși în stradă 
și săptămânile viitoare.

Miercuri, 16 noiembrie, APP a 
anunțat că Andrei Beșliu este can-
didatul care a cumulat cel mai mare 
punctaj pentru funcția de director al 
SA „Franzeluța”, care a rămas fără di-
rector în octombrie 2021, atunci când 
Boris Andros și-a dat demisia. De 
atunci și până în prezent, funcția de 
director general interimar a fost ocu-
pată de Victor Matcov. Deși au fost 
mai multe încercări de a-l demite, 
angajații au protestat de fiecare dată, 
astfel încât acesta a rămas în fruntea 
întreprinderii. 

(O declarație la acest subiect  
citiți în pagina 7)

În a patra duminică 
a lunii noiembrie este 
Ziua lucrătorului din 
agricultură și industria 
prelucrătoare; 
pe 1 decembrie 
este marcată Ziua 
Internațională de 
combatere și profilaxie 
a maladiei SIDA.
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