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Moldova, printre cinci țări din lume 
care produc combine pentru struguri

SA „Agromașina” va angaja încă cel puțin 200 de persoane, 
după ce va începe fabricarea a 100 de mașini de acest fel

De la începutul anului viitor, în 
țară va începe producerea combi-
nelor pentru recoltarea strugurilor. 
Astfel, Republica Moldova va fi prin-
tre cele cinci țări din lume în care 
se fabrică astfel de mașini, menite 
să faciliteze munca producătorilor 
agricoli. Combina a fost prezen-
tată recent la Chișinău, în cadrul 
Expoziției internaționale specializa-
te „Moldagrotech”.    

„Lansarea combinei autohtone 
pentru recoltarea strugurilor este 
un eveniment de anvergură nu 
doar pentru industria producătoare 
de mașini, dar unul de importanță 
națională, care demonstrează că 
ideile inginerești inedite pot fi trans-
puse în viață”, a menționat Boris
Babici, președintele Sindicatului 
Lucrătorilor din Industria Construc-
toare de Automobile și Mașini Agri-
cole. 

Liderul sindical a subliniat că 
Iuri Grinenko, constructorul prin-

cipal al combinei, a fost înaintat 
de sindicatul de ramură și de că-
tre administrația SA „Agromașina” 
pentru a fi decorat cu Ordinul „Glo-
ria Muncii”. „Era cazul ca la Expoziția 
internațională specializată  „Mold-
agrotech” această distincție să fie 
deja înmânată. Guvernarea trebuie 
să acorde o mai mare atenție ino-
vatorilor, susținerii și protejării pro-
ducătorilor autohtoni, cu atât mai 
mult cu cât o bună parte a tehnicii 
agricole din țară este importată”, a 
opinat Boris Babici. 

„În condițiile în care mulți oameni 
pleacă peste hotare, se atestă o lip-
să acută a forței de muncă și com-
bina este un colac de salvare pentru 
fermieri. Totodată, o astfel de com-
bină va ușura activitatea producă-
torilor agricoli, astfel că ei vor reuși 
să culeagă struguri mult mai repede 
decât dacă ar folosi culesul manual. 
Potrivit calculelor, o mașină poate 
înlocui 80 de muncitori antrenați 
la cules de struguri” , susține Boris 
Babici.  

Elena CODREANU,
e.codreanu@vocea.md
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Dezvoltarea  
abilităţilor  
de negociere
Este vorba despre consul-
tarea angajaţilor privind 
ceea ce-şi doresc să obţină 
prin aceste negocieri.

Profesorii  
ar putea ieși  
iarăși în stradă
În cazul în care cei de la 
guvernare se vor opri doar 
la această majorare de sa-
lariu pentru cadrele didac-
tice, profesorii vor ieşi din 
nou în stradă.  

Legea cu privire la 
tichetele de masă 
a fost promulgată
Iniţiativa de instituire a 
unui astfel de mecanism a 
fost lansată de sindicate cu 
vreo 10 ani în urmă. 
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În noaptea de 28 spre 
29 octombrie, trecem 
la ora de iarnă: ora 
04:00 devine ora 03:00; 
în ultima sâmbătă 
a lunii octombrie, 
este Ziua Națională 
de amenajare a spațiilor 
verzi „Un arbore pentru 
dăinuirea noastră”; 
în ultima duminică  
a lunii, se consemnează 
Ziua Automobilistului  
și Drumarului;
pe 30 octombrie, este 
Ziua Radioului Național.
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