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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVAMargareta Strestian, realeasă 

în funcția de președinte al FSCRE 
Sindicatele europene se mobilizează 
ca să-i ajute pe angajați p.5p.2

de la

17,60 lei
*

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

ABONAREA 2020!

*  Abonament lunar 

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

Școala Sindicală 
și-a reluat  
activitatea 
Pe parcursul a trei zile, 25 
de cursanți, reprezentanți a 
10 centre sindicale național–
ramurale, s-au întrunit on-
line în cadrul Proiectului 
educațional „Școala Sindicală 
din Moldova”. 

Partenerii sociali 
au discutat  
probleme  
de interes major 
Partenerii sociali s-au întrunit, 
pe 15 octombrie, într-o nouă 
ședință a Comisiei naționale 
pentru consultări și negocieri 
colective.

Impactul  
pandemiei 
Covid-19 a creat o serie de 
impedimente în ceea ce ține 
de activitățile gospodăriilor  
și a influențat semnificativ 
planurile oamenilor.

Semnal de alarmă: guvernarea trebuie să ia măsuri urgente 
pentru a stopa declinul în agricultură

Pe lângă criza pandemică, în anul 
curent, Republica Moldova a fost 
afectată și de o secetă severă, iar 
suprapunerea acestor două crize va 
genera o scădere cu până la 7,5% 
a economiei naționale, ceea ce va 
duce la o recesiune mai mare decât 
cea din anul 2009, potrivit Raportului 
de stare a țării, elaborat de Centrul 
Analitic Independent „Expert–Grup.

Fermieri din șapte raioane au 
revenit, săptămâna aceasta, la pro-
testele întrerupte la sfârșitul lunii 

august. Atunci, agricultorii și-au luat 
tractoarele din Chișinău și au plecat 
acasă pentru a putea reveni la mun-
ca în câmp, salvând ce a mai rămas 
în urma secetei din acest an. Astfel, 
mai mulți agricultori din Ungheni, 
Leova, Basarabeasca, Hâncești, 
Ștefan Vodă, Telenești și Căușeni in-
sistă ca Guvernul să le satisfacă un 
șir de revendicări. 

„Primul nostru protest nu a 
fost doar o situație inedită, dar și 
o renaștere a fermierilor moderni 
mici și mijlocii din Moldova. Trebuie 
să fim uniți, altfel vom sfârși tragic. 
Suntem o forță puternică, asta au 
demonstrat protestele anterioare, de 

aceea vom continua în același ritm”, 
ne-au spus fermierii.

Printre revendicările înaintate de 
aceștia se numără achitarea despă-
gubirilor pentru pagubele provoca-
te de secetă și anularea deciziei de 
a include taxa rutieră în accizele la 
produsele petroliere. Mulți sunt în 
prag de faliment, nemaiputând por-
ni campania de semănat din această 
toamnă, fiindcă nu au cu ce. Agricul-
torii sunt în așteptarea soluțiilor din 
partea Guvernului. Despre efectele 
secetei și incapacitatea guvernării de 
a face față provocărilor de anul aces-
ta se vorbește și în Raportul de stare 
a țării lansat de „Expert–Grup. 

„Pe lângă repercusiunile pandemi-
ei, anul 2020 a fost marcat de secetă, 
care a scos în prim-plan o altă vulne-
rabilitate majoră a țării - expunerea 
sporită la șocurile climatice. Feno-
menele climatice extreme (secete, 
înghețuri, grindină, inundații) devin 
tot mai frecvente în Republica Mol-
dova, fiind un efect clar al schimbării 
climei la nivel global, în paralel cu un 
management defectuos al mediului 
la nivel de țară (corupție, instituții 
slabe, defrișări ilegale de arbori, ad-
ministrare proastă a resurselor natu-
rale și a bazinelor acvatice etc.)”, se 
menționează în raport. 

Plugarii, „sarea pământului”, își strigă 
din nou nemulțumirea în stradă

Natalia HADÂRCĂ,
n.hadarca@vocea.md
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În ultima duminică 
a lunii octombrie, 
se consemnează 
Ziua automobilistului 
şi drumarului.

Moldova trece 
la ora de iarnă

Guvernul a emis o notă 
informativă prin care anun-
ță că, în ultima duminică a 
lunii octombrie, Republica  
Moldova va trece la ora  
de iarnă. Astfel, în noaptea 
de 24 spre 25 octombrie,  
ora 3:00 va deveni ora 2:00.
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