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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVA„SINDICONS” insistă asupra unui salariu 

minim pe ramură de 5000 de lei
Sindicaliștii din ramura construcției de 
mașini și-au trasat noi obiective p.3p.2

E al 13-lea an de când muncesc, dar așa ceva nu am mai văzut niciodată

Seceta din acest an a pus în 
dificultate agricultorii din toată 
țara. Lanurile au fost pârjolite, iar  
multe râuri și fântâni au secat. Fer-
mierii nu au avut cu ce-și iriga te-
renurile, iar în consecință, recolta 
strânsă nu a fost nici pe jumătate 
cât era în alți ani. Deși autoritățile 
le-au promis subvenționare, agri-
cultorii declară că acești bani nu le 

vor acoperi nici măcar o parte din 
cheltuieli. 

Oamenii de la țară spun că 
acest an agricol vine cu bilanțuri 
triste. Situația este foarte proastă 
la toate culturile agricole: porumb, 
grâu, floarea-soarelui etc. 

„Oricât de puțin, dar trebuie să 
strângem toată roada, e măruntă, 
dar este. E al 13-lea an de când 
muncesc, dar așa ceva încă nu am 
mai văzut niciodată”, ni se plânge 
Vladimir Malic, pe care l-am găsit 
în timp ce-și strângea recolta de 

pe câmpurile sale din raionul Or-
hei. Bărbatul mai spune că în anii 
trecuți reușea să obțină recolte de 
cel puțin două tone la hectar, dar 
în acest an producția abia de ajun-
ge la 800 de kilograme de semințe 
de floarea soarelui. În sudul țării, 
aceasta este și mai mică – în jur de 
300 de kilograme de pe un hectar, 
arată datele Biroului Național de 
Statistică. 

„Am muncit mult în agricultu-
ră, dar așa an nu a fost niciodată. 
Mai ploua câte un pic, dar anul 

acesta practic am avut o ploaie 
primăvara și cu asta s-a terminat”, 
ne mărturisește agricultorul. Mai 
mult, din cauza secetei, întârzie și 
lucrările agricole de toamnă, care 
ar fi trebuit să înceapă deja. 

„Vrem să arăm, însă nu reușim, 
din cauza secetei. Cât de cât mai 
discuim, mai lucrăm terenul, îl 
pregătim de semănat, dacă va fi 
posibilitate. Sper că o să semă-
năm ceva, oricât de târziu”, ni se 
destăinuiește un alt agricultor,  
Simion Doroș. 

Seceta pune pe butuci agricultura 
de la un capăt la altul al țării

Galina MUNTEANU,
g.munteanu@vocea.md

de la

17,60 lei
*

www.vocea.md/abonamente
+373 (22) 23 40 93

ABONAREA 2020!
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3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.3 luni - 52,80 lei;     6 luni - 105,60 lei;     12 luni - 211,20 lei.

*  Abonament lunar

Actual

Ramura  
agroindustrială 
necesită intervenții 
urgente
Federația „Agroindsind” so-
licită implicarea cât mai ur- 
gentă a oficialităților statului 
în soluționarea problemelor 
din agricultură.

Guvernul a anulat 
indemnizația unică 
de 16 mii de lei
Federația Sindicală „Sănă-
tatea” cere Guvernului să 
identifice resurse financiare 
și să achite în continuare câte 
16.000 de lei medicilor care 
se infectează cu noul tip de 
coronavirus.  

Sfaturile  
economistului și  
ale avocatului

Pensii majorate  
de ochii lumii 
În loc de 3%, cât urma să fie 
indexată din octombrie, pen-
sia se va majora cu doar 1%. 
Asta înseamnă că majoritatea 
pensionarilor vor primi cu  
10 lei mai mult. 

Medicul, prin  
ochii unui copil
În halate albe, cu zâmbetul 
pe față, dar și cu lacrimi în 
ochi - astfel au încercat să-i 
reproducă în desenele lor pe 
medici copiii care au partici-
pat la un concurs organizat 
de FSCRE.
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