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— Pe parcursul anului 2013 ]ntreprin-
derea noastr= a activat ]n condi\iile unei
situa\ii economico-financiare complicate.
Totu[i, planul de ]nc=rcare a vagoanelor
a fost realizat ]n propor\ie de 130,2 pro-
cente. Circuitul tarifar al m=rfurilor a con-
stituit 122,4 procente fa\= de plan, dep=-
[ind cu 31,1 la sut= nivelul anului prece-
dent.

}n anul 2013 calea ferat= a transpor-
tat ]n total 5 mln. 431 mii tone de ]nc=r-
c=turi — cu 1 mln. 267 mii tone mai mult
dec]t ]n 2012. }n aceea[i perioad= num=rul
pasagerilor transporta\i a fost de 4 mln.
92 mii, adic= cu 248,5 mii mai pu\in dec]t
]n anul precedent.

Salarizarea muncii
}n linii generale Administra\ia }S «Ca-

lea Ferat= din Moldova» a ]ndeplinit ]n 2013
toate normativele ]n domeniul muncii, sta-
bilite de legisla\ia muncii a RM [i Con-
tractul colectiv de munc=.

Fondul de salarizare a muncii angaja-
\ilor ]n 2013 a constituit 406 mln. 191,9
mii lei, inclusiv ]n trafic — 339 mln. 594
mii lei. }n perioada de referin\= efectivul
mediu al salaria\ilor s-a mic[orat cu 478
persoane comparativ cu anul 2012 [i a
alc=tuit 10303 oameni. Salariul mediu la
]ntreprindere s-a majorat cu 50,42 lei com-
parativ cu anul precedent [i a fost de 3285
lei 39 bani. }n anul 2013 salariul mediu ]n
trafic a constituit 3375,82 lei, sporind cu
87,75 lei comparativ cu 2012. Din 1 iulie
2013 s-au majorat ]n medie cu 7 la sut=
salariile lunare de func\ie ale electromeca-
nicilor, ce ]ngrijesc instala\iile liniare [i sta-
\ionare de semnalizare, centralizare [i blo-
care, adic= ]n medie cu 140-160 lei ]n ex-
presie b=neasc=.

}n scopul folosirii eficiente a efectivului
de angaja\i, dar [i cre[terii veniturilor cu-
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Din raportul lui Serghei TOM{A,
director general interimar al }S «Calea
Ferat= din Moldova»:

mulate ale salaria\ilor,
la propunerea condu-
c=torilor feroviarii au
beneficiat, conform pre-
vederilor Contractului
colectiv, de suplimente
[i adausuri pentru vo-
lumul majorat al lucr=-
rilor executate, l=rgirea
zonei deservite, ]nde-

plinirea obliga\iunilor de serviciu ale anga-
jatului, care lipse[te provizoriu, cumularea
func\iilor. Concedialele [i indemniza\iile de
ie[ire au fost achitate ]n termenele [i m=-
rimile stabilite de Legea despre remunera-
rea muncii [i Codul Muncii al RM. }n perio-
ada afl=rii feroviarilor la cursuri de califica-
re ori recalificare ace[tea au fost remune-
ra\i ]n conformitate cu art. 195 al Codului
Muncii [i legisla\ia de munc= din
RM.

Dup= cum prevede Contrac-
tul colectiv, angaja\ii care mun-

Din raportul lui Nicolae BUZA, pre[edinte
al Sindicatului feroviarilor din Moldova:

— Dup= ce la sf]r[itul anului 2012 a
expirat Contractul colectiv de munc= [i ple-
nara ordinar= a Consiliului sindicatului a
f=cut bilan\urile activit=\ii, participan\ii la
ea au decis s= propun= angajatorului [i
reprezentantului angaja\ilor prelungirea ac-
\iunii Contractului colectiv de munc= pen-
tru urm=torii trei ani: 2013-2015. Astfel prin-
tr-o decizie comun= a Administra\iei [i Pre-
zidiului Consiliului sindicatului Contractul
colectiv de munc= pe anii 2010-2012 a fost
prelungit pentru urm=torii trei ani 2013-
2015.

Pe parcursul anului 2013 ]n Contrac-
tul colectiv de munc= au fost ]ntroduse
peste 20 de modific=ri [i complet=ri ]n
astfel de compartimente, precum protec\ia
s=n=t=\ii [i securitatea muncii, ]nlesniri,
garan\ii [i recompense, ]n anexa nr.1 «Sa-
lariile tarifare pe ore [i salariile de func\ie
ale angaja\ilor }S «CFM», ]n anexa nr.2
p.10 «Adausuri pentru executarea obliga-
\iunilor angajatului ]n perioada lipsei tem-
porare a acestuia». Cele mai multe adres=ri
ale membrilor sindicatului vizeaz= expli-

carea acestui regulament. }n noua redac\ie
a fost adoptat= anexa nr.5 la Contractul
colectiv de munc= privind lista func\iilor
cu drept de concediu suplimentar. Cele-
lalte chestiuni, care n-au fost incluse ]n
Contractul colectiv, dup= ]ncheierea acti-
vit=\ii comisiei de dialog social au fost
solu\ionate ]n regim obi[nuit de munc=.

Compartimentul doi al Contractului co-
lectiv — «Remunerarea muncii». Tot mai
frecvent sindicatul prime[te solicit=ri din
partea angaja\ilor de a pune ]n discu\ie
problema major=rii salariilor. Numai ]n ulti-
mele dou= s=pt=m]ni astfel de adres=ri au
sosit de la sta\iile liniare Ghinde[ti, Flo-
re[ti, M=rcule[ti [i altele, de la filialele c=ii
ferate. Salariile angaja\ilor c=ii ferate nu
s-au schimbat din luna octombrie 2011. }n
anul 2013 cota fondului de salarizare a
muncii din consumurile de exploatare cu
adausurile respective a constituit 37,6 la
sut=, f=r= adausuri —
29,9 la sut=, cota tarifului
din salariu — 62,6 la sut=.

Nivelul sc=zut al sa-

Instantaneie din sala de [edin\e

Pe 25 martie 2014 a avut loc Plenara a VIII-a a Consiliului sindicatului
feroviarilor din Moldova cu urm=toarea agend=: «Despre ]ndeplinirea ]n anul
2013 a angajamentelor bilaterale, stipulate ]n Contractul colectiv de munc=
pe anii 2013-2015», «Despre componen\a comisiei de elaborare a modific=-
rilor [i complet=rilor Statutului sindicatului feroviarilor».

La prima chestiune de pe ordinea de zi au luat cuv]ntul Serghei TOM{A,
director general interimar al }S «Calea Ferat= din Moldova», pre[edinte al
comisiei de dialog social, [i Nicolae BUZA, pre[edinte al Sindicatului fero-
viarilor din Moldova.

Informa\ia la cea de-a doua chestiune a fost prezentat= de Ina VODEA-
NI|KAIA, vicepre[edinte al Sindicatului feroviarilor din Moldova.

Serghei Tom[a
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Din raportul lui Serghei TOM{A,
director general interimar al }S «Calea
Ferat= din Moldova»:

cesc ]n condi\ii nefavorabile au beneficiat
de recompense conform art. 139 din Co-
dul Muncii al RM. }n anul 2013 s-au pl=tit
sub form= de compensa\ii pentru condi\ii
nocive de munc= 1 mln. 844 mii 350 lei.
S-au acordat de asemenea suplimente
pentru activitate de munc= pe timp de
noapte, caracterul mobil al acesteia, divi-
zarea ]n p=r\i a zilei de munc= [i alte ti-
puri de remuner=ri, stipulate ]n Contrac-
tul colectiv. Toate cererile angaja\ilor, care
vizau remunerarea [i organizarea muncii,
au fost examinate de c=tre Administra\ia
}S «Calea Ferat= din Moldova», r=spunsu-
rile fiind oferite f=r= ]nt]rziere.

Raporturile de munc=, garan\ia
ocup=rii for\ei de munc=

Angajarea la serviciu la }S «Calea Ferat=
din Moldova» s-a efectuat cu respectarea
condi\iilor legisla\iei muncii din RM. Fero-
viarii au fost familiariza\i cu regulile regi-
mului intern de la ]ntreprindere; actele nor-
mative valabile la calea ferat=, ce \in de
func\ia angajatului; Contractul colectiv de
munc=.

Pe 31.12.2013 pe listele de personal
ale ]ntreprinderii se aflau 11 mii 144 oa-
meni, cu 443 persoane mai pu\in dec]t la
31.12.2012. La aceea[i dat= existau 1021
locuri de munc= vacante, cu 297 unit=\i
mai mult dec]t ]n perioada similar= a anului
2012. La finele anului 2013 se aflau ]n
concedii de maternitate 227 femei. Toate
cazurile de concediere a membrilor sindi-
catului din ini\iativa administra\iei au fost
coordonate ]n prealabil cu comitetul sin-
dical. }n cazul reducerilor de personal ori
a lichid=rii filialelor procedura de conce-
diere s-a efectuat ]n conformitate cu art.
87, 88 ale CM al RM.

}n perioadele sta\ion=rilor tehnice an-
gaja\ii au beneficiat de indemniza\ii ]n m=-
rime de 75 la sut= din salariile tarifare con-
form art. 80 al CM al RM. Pe parcursul
anului 2013 sta\ion=rile tehnice au alc=tuit
37 mii 754 om/zile, iar suma achitat= pen-
tru ele — 3 mln. 178 mii 677 lei. Compa-
rativ cu 2012 anul trecut s-au ]nregistrat
cu 2125 om/zile de sta\ion=ri mai mult.
Cauza lor \ine ]n special de lipsa materiei
prime [i a materialelor la ]ntreprinderea
de producere a traverselor din beton ar-
mat, TCM-740, SML.

Administra\ia s-a ocupat de preg=tirea
cadrelor pentru transportul feroviar, pre-
cum [i de ridicarea nivelului de calificare.
Au fost create condi\ii pentru cre[terea pro-
fesional= a feroviarilor, ]n acest scop a
fost elaborat planul de calificare [i pre-
g=tire a cadrelor. Pe parcursul anului au
fost organizate cursuri de instruire a con-
tabililor la programul 1C, seminare pentru
inspectorii birourilor resurse umane [i la
tehnica securit=\ii.

La [coala tehnic= feroviar= Basarabe-
asca ]n anul 2013 [i-au ridicat nivelul de
calificare 258 muncitori fa\= de 124, c]t
se planificase, au fost instrui\i 80 de oa-
meni (planul — 175). Suma cheltuit= ]n
ansamblu la calea ferat= pentru instrui-
rea [i calificarea angaja\ilor a constituit
812,4 mii lei.

Timpul de munc= [i timpul
de odihn=

Timpul de munc= [i timpul de odihn=
la }S «Calea Ferat= din Moldova» a fost
reglementat de Codul Muncii al RM, Acor-
dul colectiv (Nivel na\ional), Regulile re-
gimului intern, Regulamentul despre re-
gimul de munc= [i odihn= al unor catego-
rii de angaja\i ai }S «Calea Ferat= din

Moldova», obliga\iunile de serviciu ale c=-
rora s]nt legate nemijlocit de circula\ia tre-
nurilor [i deservirea pasagerilor, Contrac-
tul de munc= individual [i Contractul co-
lectiv de munc=. }n toate subdiviziunile c=ii
ferate este asigurat= eviden\a timpului de
munc= prin intermediul formularelor stabi-
lite (itinerare, dispozi\ie de executare a
lucr=rilor ]n acord, tabelul eviden\ei tim-
pului de munc=) [i se alc=tuiesc grafice
de munc= pentru angaja\ii ]n ture. Fero-
viarii au beneficiat de concedii anuale re-
munerate ]n conformitate cu Codul Mun-
cii al RM.

De r]nd cu concediul minim garantat

mai u[or ]n leg=tura cu ]nr=ut=\irea st=rii
de s=n=tate.

}n linii mari, feroviarii au fost asigura\i
cu haine [i ]nc=l\=minte special=, dar au
existat obiec\ii vizavi de calitatea acesto-
ra [i termenul de livrare. Astfel, cu haine
calde, costume de bumbac, veste de sem-
nalizare au fost asigura\i cam 80 la sut=
din num=rul necesar; cu cizme — 95 la
sut=; costume groase pentru mecanicii de
locomotiv= [i mecanicii-secunzi, vestoa-
ne pentru colaboratorii serviciului paz= pa-
ramilitar= — sut= la sut=. Pe parcursul ]n-
tregului an angaja\ii c=ii ferate au primit
mijloace sanitar-igienice conform norme-
lor ]n vigoare. Numai s=pun s-a eliberat
]n sum= de 360 mii lei. To\i muncitorii,
care au activat ]n condi\ii nocive, au be-
neficiat pe parcursul anului 2013 de hran=
special= (lapte). Categoriile de feroviari,
care au muncit ]n aer liber la temperaturi
mai ]nalte de 30 grade, au fost aprovizio-

a ]ntre\inerii locurilor de munc= [i respectare
a condi\iilor de munc= la casele de odihn=
ale echipajelor de locomotiv=. Cheltuielile
pentru alimentarea muncitorilor [i cele le-
gate de angajamentele Contractului colec-
tiv au constituit 199 mii 425 lei.

}nlesniri, garan\ii
[i recompense

S-a achitat integral indemniza\ia pen-
tru vechime de munc=. }n scopul atragerii
[i men\inerii cadrelor tinere la calea fera-
t=, din 1 iulie 2013 a fost majorat pragul
recompensei pentru vechime de munc= la
dou= pozi\ii: pentru vechime de la 1 p]n=
la 5 ani — de la 12 la 14 la sut=, de la 5
p]n= la 10 ani — de la 15 la 17 la sut=.
Ajutoarele materiale la concediu ]n 2013
au fost achitate ]n sum= de 11 mln. 951
mii 957 lei.

Feroviarii, ce se concediaz= ]n leg=tur=
cu atingerea v]rstei de pensionare, bene-
ficiaz= de o indemniza\ie unic=. }n 2013
s-au pl=tit indemniza\ii unice pentru acti-
vitate con[tiincioas= [i vechime de munc=
continu= ]n domeniu ]n sum= de 422 mii
472 lei. Angaja\ilor }S «Calea Ferat= din
Moldova» le-au fost p=strate salariile me-
dii pentru zilele de s=rb=toare nelucr=toare
conform p=r\ii(1) a art. 111 din Codul Mun-
cii al RM.

Copiii p]n= la 12 ani inclusiv ai ferovia-
rilor [i copiii invalizilor f=r= limit= de v]rst=
(Modificarea nr.36/1 din 18.06.2013 a
Contractului colectiv de munc=) au bene-
ficiat de cadouri de Revelion ]n sum= de
144 mii 382 lei.

S-au acordat concedii anuale supli-
mentare remunerate ]n m=rime de 4 zile
calendaristice unuia dintre p=rin\i, care au
doi [i mai mul\i copii cu v]rsta de p]n= la
14 ani (ori un copil invalid) ]n perioada
convenabil= pentru ei la cererea ]n scris a
acestora. A fost majorat= de dou= ori, p]n=
la 1000 lei, indemniza\ia acordat= pentru
]nmorm]ntare familiilor feroviarilor [i pen-
sionarilor-feroviari deceda\i din contul mij-
loacelor c=ii ferate, cheltuindu-se astfel
214 mii 905 lei. Pe parcursul anului 2013
pensionarii [i veteranii au beneficiat de
ajutoare materiale ]n sum= de 1 mln. 054
mii 824 lei. Veteranii-pensionari au primit
produse alimentare ]n valoare de 24 mii
623 lei.

Cu ocazia Zilei Victoriei [i Comemor=rii
eroilor din anul 2013 a fost majorat de la
600 la 670 lei ajutorul material acordat
feroviarilor-participan\i la r=zboi [i de la
400 la 470 — cel acordat feroviarilor, care
au muncit ]n spatele frontului. Suma ace-
stora a atins cifra de 58 mii 742 lei. La
propunerea [efilor de servicii [i filiale mul\i
angaja\i ai c=ii ferate au fost premia\i cu
ocazia jubileelor. }n acest scop s-au chel-
tuit 16 mii 265 lei.

Angaja\ii [i pensionarii au avut posibili-
tatea s= solicite bilete de c=l=torie tip F-6
(deplas=ri ]n CSI), pentru care s-au chel-
tuit 2 mln. 993 mii 355 lei, inclusiv cotiza-
\iile sociale [i medicale.

Garantarea activit=\ii
sindicatului

Cheltuielile pentru remunerarea pre[e-
din\ilor degreva\i ai comitetelor sindicale
de la filialele }S «Calea Ferat= din Moldo-
va» ]n anul 2013 au constituit 479 mii 650
lei; pentru cotiza\ii sociale [i medicale —
72 mii 998 lei. }S «Calea Ferat= din Mol-
dova» a transferat 0,15 la sut= comite-
tului sindical al c=ii ferate — 600 mii 472
lei. Sindicatului de profil i s-a oferit tran-
sport auto pentru a-[i desf=[ura activita-
tea, cheltuielile de ]ntre\inere a acestuia
ating]nd 145,2 mii lei. }n vara anului 2013
Direc\ia deservire a c=l=torilor a reparat
]nc=perile, ocupate de conducerea sindi-
catului ]n incinta Palatului de cultur= al
feroviarilor, cheltuind ]n acest scop 140
mii 515 lei.

Pentru procurarea mobilierului [i clima-
tizorului s-au achitat 75 mii 360 lei

Administra\ia s-a ocu-
pat de preg=tirea cadrelor
pentru transportul feroviar,
precum [i de ridicarea nive-
lului de calificare. Au fost cre-
ate condi\ii pentru cre[terea
profesional= a feroviarilor, ]n
acest scop a fost elaborat pla-
nul de calificare [i preg=tire a
cadrelor.
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de 28 zile calen-
daristice, cu ex-
cep\ia s=rb=torilor
nelucr=toare, s-au
oferit concedii su-
plimentare con-
form Anexelor Con-
tractului colectiv
de munc= (pentru
vechime, intensi-
tatea muncii, acti-
vitate ]n condi\ii
nefavorabile), care
pe parcursul anu-
lui 2013 au alc=tuit
65865 om/zile.

Suma pentru
remunerarea con-
cediilor suplimen-
tare a atins cifra de
5 mln. 932 mii 609 lei. }n cazul necesi-
t=\ilor de producere [i ]n conformitate cu
orarul muncii unor categorii de muncitori
[i speciali[ti, s-a aplicat divizarea zilei de
lucru ]n p=r\i, serviciul de gard= la domi-
ciliu. La cererea angaja\ilor s-au acordat
zile (s=pt=m]ni) de munc= cu regim incom-
plet.

Situa\ia financiar= a c=ii ferate n-a per-
mis repararea [i preg=tirea de sezon a sta-
\iunilor de agrement, totu[i, consumurile
de ]ntre\inere a acestora au constituit 429
mii 876 lei. Cheltuielile de ]ntre\inere a
PCF, inclusiv activitatea colectivelor spor-
tive [i de dansuri (gratuite pentru ferovia-
ri), au alc=tuit 2725,8 mii lei. Pentru des-
f=[urarea ac\iunilor cu caracter cultural de
mas= s-au cheltuit 66 mii 976 lei.

Protec\ia s=n=t=\ii
[i securitatea muncii

}n scopul realiz=rii condi\iilor Contrac-
tului colectiv de munc=, la }S «Calea Fera-
t= din Moldova» a fost elaborat Planul de
protec\ie [i prevenire, ]n care au fost in-
cluse toate filialele c=ii ferate. Pentru anul
2013 s-au planificat 11 mln. 450 mii lei,
dar s-au cheltuit ]n realitate 14 mln. 157
mii lei.

}n fiecare an are loc totalizarea rezul-
tatelor trecerii ]n revist=-concurs. Deja o
perioad= ]ndelungat= suma alocat= anual
pentru desf=[urarea concursului este de
20 mii lei. La toate filialele magistralei au
fost evaluate riscurile profesionale la fie-
care loc de munc= [i completate fi[ele
respective.

Toate cazurile de traumatism de mun-
c= au fost cercetate ]n strict= corespun-
dere cu Decizia Guvernului Republicii Mol-
dova nr.1361 din 22 decembrie 2005 «Cu
privire la procedura investig=rii acciden-
telor de producere».

}n anul 2013 au fost admise 10 cazuri
de traumatism de munc=, ]n urma c=rora
au avut de suferit 10 feroviari. }n 2012
num=rul accidentelor de munc= a fost de
15, sold]ndu-se cu 15 victime. Anul trecut
nici un angajat al filialelor magistralei n-a
solicitat transferarea la un loc de munc=

na\i cu ap= ga-
zat=, uneori, ]ns=,
aceasta era livrat=
cu ]nt]rziere.

Conform con-
di\iilor Contractului
colectiv de munc=,
]ntre orele 22.00 [i
6.00 echipajele de
locomotiv= au fost
transportate la lo-
cul de munc= [i la
domiciliu cu tran-
sportul de serviciu
al ]ntreprinderii.

}n conformitate
cu art.16 al Legii
nr.186 «Despre
protec\ia s=n=t=\ii
[i securitatea mun-

cii», la toate filialele c=ii ferate au fost cre-
ate comitete de protec\ie a s=n=t=\ii [i se-
curitate a muncii pe baz= de paritate. }n
urma examin=rii materialelor controalelor
s-a constatat, c= activitatea comitetelor re-
spective nu este suficient de eficient=.

Pe parcursul anilor 2012-2013 servi-
ciul protec\ie [i prevenire a organizat in-
struirea [i testarea cuno[tin\elor ]n dome-
niul protec\iei s=n=t=\ii [i securit=\ii mun-
cii ale unui num=r de 1640 conduc=tori ai
locurilor de munc=, speciali[ti [i reprezen-
tan\i ai angaja\ilor. Au fost de asemenea
instrui\i conduc=torii c=ii ferate, directorii
direc\iilor, [efii serviciilor [i sec\iilor inde-
pendente.

Asisten\a medical=
[i ]ntremarea s=n=t=\ii
feroviarilor

Deservirea medical= a angaja\ilor din
transportul feroviar s-a realizat ]n confor-
mitate cu Dispozi\ia directorului general
al }S «Calea Ferat= din Moldova», Mini-
sterului s=n=t=\ii din RM [i alte acte nor-
mative ale Guvernului RM. Achitarea ser-
viciilor medicale se face dup= tarifele uni-
ce, ]n conformitate cu Dispozi\ia Guver-
nului RM nr.1020 din 29.11.2011, din mij-
loacele c=ii ferate. Un examen medical al
unei persoane cost= ]n medie 400 lei.

}n sta\ionare [i sta\ionarele de zi de
pe l]ng= ambulatorii au fost trata\i 6455
oameni, inclusiv 2519 angaja\i ai }S «Ca-
lea Ferat= din Moldova» (39 la sut=), 621
feroviari pensionari (9 la sut=), 1913 per-
soane (29 la sut=) — contra plat=.

La Centrul de recuperare [i-au ]ntre-
mat s=n=tatea 324 feroviari, 83 pensio-
nari ai transportului feroviar. Pentru ]ntre-
\inerea Centrului de recuperare s-au chel-
tuit ]n total 3 mln. 816 mii 799 lei, finan-
\area din partea sindicatului de profil a
constituit 392 mii 736 lei. S-au eliberat
bilete de tratament ]n valoare de 1 mln.
679 mii 619 lei. }n 2013 pentru ]ntre\inerea
institu\iilor medicale feroviare s-au chel-
tuit 36,5 mln. lei, dota\iile c=ii ferate con-
stituind 21,6 mln. lei.

S-au ]ntreprins ac\iuni de ]mbun=t=\ire
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Din raportul lui Nicolae BUZA, pre[edinte
al Sindicatului feroviarilor din Moldova:

(Continuare. }nceputul ]n pag.1)

lariilor a avut un impact negativ asupra
fluctua\iei cadrelor. Pe parcursul lui 2013
[i ]n dou= luni ale anului curent au depus
cerere de concediere 1861 persoane, au
fost angaja\i 1019 persoane, ]n cadrul Ad-
ministra\iei c=ii ferate — 92 speciali[ti, 87
concedia\i. Pe motiv de reducere a per-
sonalului ]n 2013 au fost disponibiliza\i
75 oameni.

Pe parcursul ]ntregii perioade sindica-
tul a acordat aten\ie deosebit= respect=rii
prevederilor legisla\iei muncii la rezilierea
contractelor individuale de munc= din ini-
\iativa angajatorului. Pe parcursul anului
2013 au existat 52 asemenea adres=ri.
Prezidiul Consiliului sindicatului, comite-
tele sindicale trebuie s=-[i organizeze
activitatea astfel ]nc]t nici un caz de ]nc=l-
care a legisla\iei muncii s= nu fie trecut
cu vederea de sindicat. Or, fiecare caz de
acest fel \ine de soarta unui om.

Compartimentul «Protec\ia s=n=t=\ii [i
securitatea muncii». }n fiecare an s]nt ela-
borate ac\iuni de ]mbun=t=\ire a condi\iilor
de munc= [i habituale ale angaja\ilor c=ii
ferate, care constituie o anex= obligato-
rie a Contractului colectiv. }n 2013 s-a
preconizat cheltuirea a 11450 mii lei pen-
tru ameliorarea condi\iilor de munc= ale
salaria\ilor filialelor c=ii ferate, ]n realita-
te fiind utiliza\i 14157 mii lei, ceea ce con-
stituie 123,6 procente fa\= de cifra plani-
ficat=. De remarcat, c= nu exist= o ana-
liz= cuvenit= a modului de valorificare a
acestor mijloace, de aceea ac\iunile se
repet= an de an. Nu se face sim\it rolul
serviciilor, care trebuie s= monitorizeze
]mbun=t=\irea condi\iilor de munc= [i ha-
bituale ale salaria\ilor de la filialele c=ii
ferate.

Condi\iile de munc= [i habituale ale
feroviarilor filialelor }S «Calea Ferat= din
Moldova» influen\eaz= direct s=n=tatea
angaja\ilor. Nivelul morbidit=\ii feroviari-
lor dep=[e[te indicele mediu pe republic=.
}n martie 2013 dispozi\ia nr.193 «Cu privi-
re la operarea modific=rilor ]n Regulamen-
tul despre condi\iile acord=rii, procedura
calcul=rii [i pl=tirii indemniza\iei pentru
incapacitate temporar= de munc= [i altor
indemniza\ii ale asigur=rilor sociale» a sta-
bilit, c= primele 5 zile de incapacitate de
munc= s]nt remunerate de angajator. Su-
ma de bani necesar= ]n acest scop este
foarte substan\ial=. Or, de starea morbidi-
t=\ii practic nu are grij= nimeni. Chestiu-
nea ]n cauz= va fi examinat= la urm=toarea
[edin\= a Prezidiului sindicatului.

A n g a j a m e n t e l e
Contractului colectiv
de munc= stipuleaz=,
c= Administra\ia c=ii
ferate trebuie s= asi-
gure salaria\ii cu ]m-
br=c=minte [i ]nc=l-
\=minte special=, alte
mijloace de protec\ie
individual=. La tipuri-
le principale de echi-
pament special nive-
lul de asigurare este
urm=torul: costume de
bumbac — 75 la sut=,
scurte c=lduroase —
43 la sut=, pantaloni
v=tui\i — 79 la sut=,
costume groase — 47
la sut=, ghete — 67 la
sut=, cizme — 78 la
sut=, impermeabile —
21 la sut=, veste por-
tocalii — 68 la sut=,
iar cizmele de iarn=
pentru picheri ]n ge-

nere au lipsit. }n Contrac-
tul colectivul de munc= pe
anii 2013-2015, p.5.18 a
fost modificat, stabilindu-
se, c= vor fi eliberate doar
cizme cu termenul norma-
tiv de utilizare de trei ierni,
]ns= prevederea n-a fost
]ndeplinit=. Situa\ia privind
echipamentul special a
fost examinat= la o [edin\=
a Prezidiului, decizia res-
pectiv= cu recomand=rile
de rigoare a fost expediat=
Administra\iei }S «Calea
Ferat= din Moldova», dar
n-a urmat nici un r=spuns.

Articolul 225 al Codului
muncii al RM, p.6 specific=:
]n cazul neasigur=rii fero-
viarului cu mijloace indivi-
duale [i colective de pro-
tec\ie ]n conformitate cu
cerin\ele protec\iei s=n=-
t=\ii [i securit=\ii muncii an-
gajatorul nu are dreptul s=
cear= muncitorului exerci-
tarea obliga\iunilor de serviciu [i este obli-
gat s=-i pl=teasc= acestuia pentru perio-
ada de sta\ionare din motivul dat, dup=
cum prevede legisla\ia. Asigurarea
lucr=torilor cu mijloace individuale de
protec\ie trebuie s= se afle pe prim plan.

}n anul 2013 sindicatul feroviarilor a
primit de la angaja\i numeroase pl]ngeri
]n leg=tur= cu asigurarea cu ap= s=rat= ]n
timpul verii. Iarna muncitorii ocupa\i la
desz=pezire, lucr=ri de avariere la tem-
peraturi mai joase de minus 5 grade tre-
buie s= primeasc= ceai fierbinte. De cele
mai multe ori administra\ia pune aceast=
obliga\iune pe seama comitetelor sindi-
cale.

}n fiecare an se desf=[oar= trecerile
]n revist=-concurs pentru titlul «Cea mai
bun= filial= a C=ii Ferate din Moldova la
protec\ia s=n=t=\ii [i securitatea muncii»
[i «Cel mai bun func\ionar, muncitor la
protec\ia s=n=t=\ii [i securitatea muncii».
De remarcat, c= suma mijloacelor desti-
nate premierii r=m]ne neschimbat= deja
de mul\i ani, ea trebuie ]ns= majorat=
pentru a spori cointeresarea feroviarilor.

Orele de munc= [i orele
de odihn=

}n anul 2013 munca [i odihna tuturor
categoriilor de angaja\i ai }S «CFM» a fost
reglementat= de Codul muncii al RM, re-
gulile regimului intern de activitate [i pre-

vederile compartimentului IV al Contrac-
tului colectiv de munc=. A[i vrea s= re-
marc, c= la unele ]ntreprinderi (filiale) fero-
viarii munceau ]n ture c]te 11 ore dou=
zile la r]nd, ]nc=lc]ndu-se astfel art.4.5 al
Contractului colectiv pe anii 2013-2015 [i
art.100 al Codului muncii al RM (st.Un-
gheni, Etulia).

Pe parcursul anului trecut la filialele
}S «Calea Ferat= din Moldova» n-a fost
admis= munca suplimentar= a angaja\ilor,
cu excep\ia depoului  de locomotive Ben-
der — [ef S. Marciucov, pre[edinte al co-
mitetului sindical V. Nedov, aici s-au ]nre-
gistrat 1523 ore de munc= suplimentar=.
47 mecanici de locomotiv= [i 32 meca-
nici-secunzi au fost impu[i s= munceasc=
suplimentar p]n= la 24 ore, 14 mecanici
de locomotiv= [i 11 mecanici-secunzi au
muncit suplimentar p]n= la 60 ore. Servi-
ciul locomotive al }S «Calea Ferat= din
Moldova» n-a luat atitudine vizavi de acea-
st= chestiune important= [i n-a ]ntreprins
nici un fel de ac\iuni de prevenire.

Pe parcursul perioadei de referin\= a
fost monitorizat= acordarea concediilor
anuale remunerate [i a ajutorului mate-
rial salaria\ilor c=ii ferate. }ns= atunci c]nd
Sindicatul feroviarilor din Moldova a soli-
citat Administra\iei }S «Calea Ferat= din

Moldova» informa\ii privind utilizarea con-
cediilor, a urmat r=spunsul, precum c= an-
gaja\ii beneficiaz= de concedii ]n confor-
mitate cu legisla\ia. Ulterior Sindicatul
feroviarilor din Moldova a solicitat infor-
ma\ii la acela[i subiect de la filialele c=ii
ferate [i situa\ia s-a dovedit a fi destul de
trist=. La serviciul asigurare tehnico-ma-
terial=, Direc\ia deservire a c=l=torilor un
num=r mare de angaja\i nu foloseau con-
cediile anuale. Astfel au fost ]nc=lcate art.
116,118 ale Codului muncii al RM.

Contractul colectiv de munc= pe anii
2013-2015 a fost completat cu un punct,
conform c=ruia montatorii linii pot primi
recompens= pentru condi\ii de munc= gre-
le [i nocive. Totu[i, ]n unele sec\ii aces-
tea nu se pl=tesc [i astfel angajamentul
nu se ]ndepline[te.

Una din formele tradi\ionale de activi-
tate ale sindicatului este organizarea
]ntrem=rii s=n=t=\ii angaja\ilor prin inter-
mediul tratamentului balneo-sanatorial. }n
2013 aceste cure au fost urmate de 58
feroviari, costul biletelor fiind 258220 lei.
Pentru organizarea odihnei de var= a co-
pii lor feroviarilor s-au valorificat din
bugetul de stat 274426 lei pentru 202 bi-
lete de agrement.

Din mijloacele bugetului sindical s-au
cheltuit anul trecut 392,7 mii lei pentru
]ntremarea s=n=t=\ii a 374 feroviari la
Centrul de recuperare. Biletele au fost

repartizate gratuit conform orarului apro-
bat pe parcursul a 21 ture. Pentru asana-
rea a 76 pensionari s-au cheltuit 80 mii
lei.

Conform legisla\iei RM, costul biletului
de tratament este impozitat. La ]nceputul
anului s-a stabilit pre\ul de 6700 lei pen-
tru un bilet. De aceea feroviarii au ]nce-
put s= renun\e la tratamentul ]n cadrul
Centrului de recuperare. Sindicali[tii au
desf=[urat un volum imens de munc= pen-
tru a explica procedura de calculare a
impozitelor [i m=rimea acestora, precum
[i pentru a-i ]ncuraja pe pensionari [i ve-
terani s= ocupe num=rul rezervat de lo-
curi ]n fiecare tur=. Foarte ]ncet, totu[i
costul biletului de tratament a sc=zut de
la 6700 lei la ]nceputul anului p]n= la 4510
lei din august trecut [i aceast= ieftinire
s-a datorat doar insisten\ei sindicatului
feroviarilor.

Compartimentul «}nlesniri, garan\ii,
compensa\ii».

Pe parcursul anului 2013 ]n adresa sin-
dicatului au sosit cereri referitoare la sta-
bilirea recompensei pentru vechime de
munc= ]n leg=tur= cu modificarea rapor-
turilor de munc=; acordarea indemniza\iei
unice pentru activitate con[tiincioas= fero-
viarilor, care au atins v]rsta de pensiona-

re [i au fost disponibiliza\i ]n urma redu-
cerii personalului; transfer=rii dintr-o or-
ganiza\ie de veterani ]n alta ]n leg=tur=
cu schimbarea locului de trai.

S-a acordat ajutor material familiilor
feroviarilor deceda\i. Suma total= a aju-
toarelor acordate pe parcursul anului 2013
la cererile membrilor de sindicat a alc=tuit
1 mln. 924,3 mii lei. Comparativ cu anul
2012 cheltuielile pentru acordarea ajuto-
rului material s-au majorat cu 82,1 mii lei.
La organizarea [i desf=[urarea ]n colecti-
vele de munc= a ac\iunilor cu caracter
sportiv [i cultural de mas=, omagierea ve-
teranilor muncii s-au cheltuit 502,4 mii lei.

Pentru prima dat= dup= o perioad=
lung= de timp trebuie s= constat, c= anga-
jamentele compartimentului VII al Contrac-
tului colectiv de munc= «Despre garan\ia
activit=\ii sindicatului. Interac\iunea sin-
dicatului cu angajatorul» nu se ]ndeplinesc
integral. Contractul colectiv stipuleaz=:
angajatorul se oblig= s= construiasc= re-
la\iile sale reciproce cu sindicatul ]n core-
spundere cu Legea RM «Despre asocia\i-
ile sindicale». Cu mare regret, aceast= pre-
vedere este ignorat=. Lipse[te dialogul so-
cial. Ac\iunile ]ntreprinse de sindicat (ad-
resarea c=tre Administra\ia c=ii ferate,

4CNSM, c=tre un deputat din
Parlamentul RM) ]n scopul ini-
\ierii dialogului social nu s-au
soldat cu succes.

}n sala de [edin\e

A FOST APROBAT+ RESPONSABILITATEA P+R|ILOR
PLENARA A VIII-A A CONSILIULUI SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA

Nicolae Buza
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(Sf]r[it. }nceputul ]n pag.1)

P]n= ]n prezent sindicatul n-a primit
r=spuns la multe scrisori expediate ]n adre-
sa Administra\iei. }n conformitate cu art.
386 p.5 al Codului muncii al RM, angaja-
torul  este obligat ]n termen de [apte zile
din momentul ]nregistr=rii s= examineze
[i s= r=spund= ]n scris organului sindical.

Sindicatul con[tientizeaz= perfect, c=
o serie de motive de ordin intern [i extern
fac din reformarea transportului feroviar
o necesitate stringent= [i de neam]nat.
Sarcina sindicatului ]n atare condi\ii este
de a nu ]mpiedica reformele, ci a asigura
o trecere c]t mai inofensiv= la noile forme
de gospod=rire ]n colectivele de munc= [i
a proteja maxim drepturile sociale [i inte-
resele economice ale membrilor sindica-
tului. Ca s= ob\inem toate acestea trebu-
ie s= dispunem de informa\ii veridice, care
s= serveasc= colectivului drept c=l=uz=
pentru ac\iuni constructive, orientate spre
dep=[irea dificult=\ilor existente ]n dome-
niu.

}n contextul reformelor structurale la
}S «Calea Ferat= din Moldova» sindicatul
feroviarilor a solicitat angajatorului parti-
ciparea sa la elaborarea programelor de
asanare economic= a domeniului. }n acest
scop, pentru realizarea drepturilor sindi-
catului, stipulate ]n legisla\ie, este nece-
sar= includerea obligatorie cu drepturi
depline ]n grupurile de lucru a unui repre-
zentant al sindicatului, precum [i coordo-
narea cu sindicatul a deciziilor de gestio-
nare ]n procesul de discutare a oric=ror
chestiuni sociale [i de producere, ce vi-
zeaz= colectivele de munc= de la calea
ferat=. Din p=cate, aceste adres=ri c=tre
Administra\ia c=ii ferate au r=mas f=r=
r=spuns.

Nu s]nt asigurate condi\iile pentru
]ndeplinirea prevederilor statutare ale sin-
dicatului p.7.8 (oferirea mijloacelor de
transport ]n folosin\= permanent=).

Punctul 7.9. Edificiile de menire spor-
tiv= au fost transmise unui club privat, de
aceea lipsesc posibilit=\ile pentru desf=[u-
rarea la calea ferat= a ac\iunilor sportive
de ]ntremare. }n 2013 au fost anulate de-
ciziile de organizare a Campionatului la
volei, tenis de mas=. Mul\i feroviari s]nt
lipsi\i de posibilitatea de a practica spor-
tul, a-[i ]ntrema s=n=tatea. }n acest con-
text au fost expediate scrisori Consiliului
administrativ, reprezentantului colectivului
de munc=, dar nimeni n-a considerat de
cuviin\= s= ofere explica\ii pe marginea
situa\iei create.

Angajatorul [i-a permis s= ]ncalce pre-
vederile p.7.7, 7.18, interzic]nd [efilor de
servicii s= participe la activitatea Prezi-
diului.

Sindicatul feroviarilor consider=, c=
noile cadre de conducere n-au fost fami-
liarizate cu condi\iile Contractului colec-
tiv, ceea ce a [i condus la admiterea ne-
regulilor. Gre[elile trebuie corectate pen-
tru a nu agrava [i mai mult situa\ia. Con-
tractul colectiv de munc= r=m]ne valabil
]n continuare. S]nt necesare ac\iuni bine
coordonate, pentru a ob\ine un rezultat
final reu[it.

Din raportul
lui Nicolae BUZA,
pre[edinte al Sindi-
catului feroviarilor
din Moldova:

— Este necesar a lua decizia de a introduce modific=ri [i
complet=ri ]n Statutul sindicatului feroviarilor. Menirea lor este
de a preciza scopul [i sarcinile principale ale sindicatului. Prima
dat= Statutul a fost adoptat la conferin\a a VIII-a a sindicatului
din 10 martie 1992. }n 2002 el a fost modificat complet [i adop-
tat la congresul I. Conform p.1.7 al Statutului sindicatului fero-
viarilor, introducerea modific=rilor [i complet=rilor ]n acest do-
cument are loc la congres. Deoarece la ]nceputul anului 2015
va fi organizat Congresul ordinar al sindicatului feroviarilor, exist=
timp pentru discutarea statutului ]n toate verigile sindicale [i
operarea modific=rilor [i complet=rilor.

Din alocu\iunea
Inei VODEANI|KAIA,
vicepre[edinte al Sindicatului
feroviarilor din Moldova:

Administra\ia }ntreprinderii de Stat
«Calea Ferat= din Moldova» o felicit=
cu mult= cordialitate pe Melania ZA-
BOLOTNAIA, veteran= a transportului
feroviar al Moldovei, cu ocazia glo-
riosului JUBILEU de 65 de ani.

— Acest eveniment minunat con-
stituie un bun motiv de a v= exprima,
dn= Melania, toat= recuno[tin\a pen-
tru activitatea de munc= con[tiincioa-
s=, ]ndelungat= [i deloc u[oar= la sta-
\ia Prut-2 a C=ii Ferate din Moldova.

}n calitate de telefonist= a\i mani-
festat cele mai bune calit=\i profesio-
nale. Colectivul nu v-a uitat [i acea-
sta e dovada respectului, ce vi-l poar-
t=. S= [ti\i c= magistrala nu-[i d=
uit=rii veteranii [i-i onoreaz=.

V= adres=m cele mai calde cuvin-
te de recuno[tin\= pentru munca pre-
stat= [i cele mai cordiale ur=ri de
bine, bun=stare, s=n=tate dumnea-

1. A aproba componen\a comisiei pentru elaborarea modific=rilor [i complet=rilor
Statutului sindicatului.

2. A expedia Consiliului sindicatului  pre[edintilor consiliilor nodurilor feroviare,
membrilor comisiei propunerile privind modific=rile [i complet=rile la Statut nu mai
t]rziu de 1 septembrie 2014.

3. A organiza discutarea detaliat= a proiectelor Statutului ]n paginile ziarului «Fero-
viarul Moldovei» pentru a atrage to\i membrii sindicatului.

4. A desf=[ura de c=tre organiza\iile sindicale primare discutarea proiectelor [i a
fixa ]n deciziile adun=rilor generale opiniile pe marginea lor.

5. A prezenta de c=tre comisie p]n= pe 10 decembrie proiectul Statutului sindica-
tului feroviarilor pentru a fi discutat la [edin\a plenar=.

Componen\a comisiei pentru elaborarea modific=rilor [i complet=rilor Statutului
sindicatului feroviarilor: T.Vartic, C.Dolo[can, V.Nedov, A.|]b]rnac, N.Tcaci, G.Proca,
V.Ceaglei, N.Nicolaev, V.Macarenco, Iu.Frani[in, I.Vodeani\kaia.

A FOST APROBAT+ RESPONSABILITATEA P+R|ILOR
PLENARA A VIII-A A CONSILIULUI SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA

de jubileu!

voastr= [i tuturor
celor ce v= s]nt ]n
preajm=.

Plenara a VIII-a a Consiliului
sindicatului DECIDE:

1. A lua act de raportul p=r\ilor, ce au ]ncheiat Contractul colectiv de munc= pe anii
2013-2015, privind ]ndeplinirea angajamentelor bilaterale pe anul 2013.

2. Angajatorului — partener social:
— a ]ntreprinde ac\iuni pentru ]ndeplinirea angajamentelor asumate, stipulate ]n

Contractul colectiv de munc= pe anii 2013-2015, [i anume: p.3.6; 3.8; p.4.5; 4.7;
4.11; p.5.18; 5.19; 5.1.10; p.7.2; 7.2.5; 7.8; 7.11; 7.13; 7.16; 7.17; 7.18; p.8.4;

— a atrage la r=spundere persoanele cu func\ii, care au admis ]nc=lcarea ori au
]mpiedicat ]ndeplinirea angajamentelor Contractului colectiv de munc=;

— ]n leg=tur= cu numeroasele adres=ri ale angaja\ilor c=ii ferate de majorare a
salariilor, a examina [i adopta ac\iuni pentru solu\ionarea problemei date [i a informa
colectivul c=ii ferate;

— a retip=ri textul Contractului colectiv de munc= pe anii 2013-2015 [i a-l aduce la
cuno[tin\a tuturor angaja\ilor.

4. Comisiei pentru dialog social din partea Sindicatului feroviarilor a examina pro-
punerile f=cute de participan\ii la Plenar= [i a le expedia serviciilor respective pentru a
fi ]ndeplinite.

5. Prezidiului Consiliului sindicatului a organiza activitatea organiza\iilor sindicale
primare, orientat= la sporirea eficien\ei func\ion=rii c=ii ferate, a sus\ine propunerile
de optimizare a cheltuielilor pentru majorarea salariilor; a acorda ajutor [i sus\inere la
consolidarea disciplinei de munc= [i tehnologice, a intensifica controlul respect=rii
legisla\iei muncii.

6. Comitetelor sindicale a da dovad= de mai mult= ini\iativ= ]n chestiunile ce \in de
protec\ia muncii, realizarea ac\iunilor de reducere a morbidit=\ii printre feroviari, a
participa activ la desf=[urarea tuturor treptelor controlului operativ la protec\ia muncii,
controlului asigur=rii cu echipament special, detergen\i.

7. Angajatorului, Sindicatului feroviarilor, reprezentantului colectivului de munc= a
asigura ]n cadrul parteneriatului social egalitatea p=r\ilor, care va exprima interesele
comune, va servi bunei ]n\elegeri ]n colectivul c=ii ferate.

Plenara a VIII-a a Consiliului
sindicatului DECIDE:

Ina Vodeani\kaia
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C]t adev=r exprim= cuvintele renumitului scriitor Valentin Piculi: «Nu po\i fi patriot f=r= valoroasa mo[tenire
a predecesorilor. Cunoa[terea trecutului Patriei ]\i ]mbog=\e[te spiritul, ][i c=le[te caracterul, ]\i aprofundeaz=
cugetul. Istoria dezvolt= sentimentul m]ndriei na\ionale!».

A fost pentru prima oar= c]nd ]n incinta Colegiului tehnic feroviar din B=l\i elevii i-au avut ca invita\i ]n
calitate de oaspe\i de onoare pe participan\ii la conflictul armat pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei
Republicii Moldova, pe I.Neghina, pre[edinte al Consiliului veteranilor de r=zboi din mun.B=l\i, [i I.Savin,
vicepre[edinte.

Elevii prezen\i la manifestarea, cu privire la comemorarea anivers=rii a 22-a de la ]nceputul conflictului
armat pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova au fost pl=cut surprin[i de prezen\a
acelor persoane care au luptat pentru o \ar= prosper= independent= [i integr=. Din cele relatate elevii au
ajuns la concluzia c= trecutul reprezint= o fil= a eroismului din via\a fiec=rui cet=\ean. Tinerii au ]n\eles c=
ap=rarea Patriei este un drept [i o datorie sf]nt= a fiec=rui cet=\ean. Ei s]nt cei care contribuie la formarea
viitorului societ=\ii. Dragostea pentru Patrie este acea flac=r= nestins= a eternei reveniri spre ceva firesc, ce
ne ]ndeamn= s= pre\uim fiecare clip= a vie\ii.

Elevii au rostit cuvinte de mul\umire ]n adresa tuturor persoanelor care au luptat [i s-au sacrificat pentru
Patrie. }n finalul acestei ]ntruniri invita\ii le-au dorit tinerilor s= p=streze integritatea \=rii, libertatea popo-
rului, pentru a nu cunoa[te acele aspecte ale vie\ii prin care trecuser= ei ]ns=[i. Le-au dorit curaj [i eroism
[i i-au ]ndemnat s=-[i iubeasc= Patria.

Este ]mbucur=tor, c= statul nu-[i uit= eroii, care au ap=rat independen\a Republicii Moldova [i organizeaz=
diverse ac\iuni ce cap=t= cu anii o amploare deosebit=.

Angela GLAVAN,
director-adjunct pentru educa\ie ]n Colegiu tehnic feroviar din B=l\i

Pavel CLIPEA,
pre[edinte al comitetului
sindical al depoului
de locomotive Chi[in=u:

— M= voi referi la problemele, cu care
membrii sindicatului vin de cele mai multe
ori la comitetul sindical al depoului: pen-
sionarea echipajelor de locomotiv=, salari-
ile, serviciile medicale, func\ionarea sta\iunii
de agrement de la Vadul-lui-Vod=, folosi-
rea hainelor [i ]nc=l\=mintei speciale.

Mai bine de 20 de ani anumite catego-
rii de feroviari, printre care [i echipajele de
locomotiv=, s]nt lipsite de dreptul de a se
pensiona ]n condi\ii preferen\iale. Chestiu-
nea are la baz= motive serioase. Iat= c]teva
date statistice: numai la depoul de loco-
motive din capital= ]n ultimii doi ani au de-
cedat ]nainte de a atinge v]rsta de pensio-
nare 7 persoane. Cifra este alarmant= [i
impune necesitatea discut=rii problemei pen-
sion=rii echipajelor de locomotiv= la Mi-
nisterul Transporturilor [i Infrastructurii dru-
murilor al RM, la Guvernul [i Parlamentul
Republicii Moldova.

Unele probleme de ordin social ale an-
gaja\ilor no[tri trebuie solu\ionate pe ca-
lea ]mbun=t=\irii condi\iilor de munc=, ma-
jor=rii salariilor, cre=rii condi\iilor necesare
pentru odihn=, asanarea s=n=t=\ii. La lo-
curile de munc= din depoul nostru lipsesc
dispozitivele necesare pentru colectarea
datelor privind starea mediului de produ-
cere, precum aparatul de m=surare a nive-
lului gazelor, analizatorul de CO, dispo-
zitivul de fixare a nivelului vibra\iei [i un-
delor electromagnetice. Depoul nr.1 este
unica ]ntreprindere de acest gen, unde
]ngrijirile tehnice tip 2 se execut= ]n aer
liber.

Este acut= problema angaj=rii tinerilor
speciali[ti. Conform datelor din luna mar-
tie 2014, din cei 470 de muncitori tinerii
cu v]rsta de p]n= la 30 de ani alc=tuiesc
10-11 la sut=, ceilal\i fiind de v]rst= anti-
pensionar= [i pensionar=.

Alte probleme nesolu\ionate s]nt ame-
najarea camerelor de du[, asigurarea cu
ap= potabil=, crearea od=ilor de pr]nz etc.

Natalia TCACI,
pre[edinte al comitetului
sindical al remizei vagoane
B=l\i:

— Una din cele mai importante direc\ii
de activitate ale comitetelor sindicale este
supravegherea respect=rii legisla\iei mun-
cii [i garan\iilor func\ion=rii acesteia, inc-
lusiv a Contractului colectiv de munc=. Cea
mai dureroas= problem= la ora actual= este
nivelul sc=zut al salariz=rii muncii ferovia-
rilor. Ei solicit= pe bun= dreptate majora-
rea salariilor, astfel ]nc]t acestea s= asigu-

Din alocu\iunile participan\ilor la Plenara a VIII-a a Consiliului sindicatului feroviarilor din Moldova
re familiilor lor un nivel decent de existen\=.

Ne confrunt=m cu probleme la capito-
lul politica de resurse umane. Din cauza
salariilor mici au p=r=sit calea ferat= mai
to\i tinerii. Situa\ia este alarmant=. F=r=
angaja\i tineri magistrala nu are viitor. Ad-
ministra\ia }S «Calea Ferat= din Moldova»
[i sindicatul de profil trebuie s= se ocupe
serios de problema preg=tirii speciali[tilor
tineri [i competen\i.

O alt= chestiune important= \ine de tra-
tamentul sta\ionar al feroviarilor. La spi-
talul feroviar din B=l\i s-a redus volumul
serviciilor oferite angaja\ilor nodului fero-
viar ]n baza asigur=rilor medicale. Oame-
nii s]nt nevoi\i s= recurg= la serviciile spi-
talului municipal, unde feroviarii nu prea
s]nt agrea\i, consecin\ele fiind pe m=sur=.
}ntre timp, noi achit=m lunar cotiza\iile
pentru asigurarea medical=...

Vladislav NEDOV,
pre[edinte al comitetului
sindical de la depoul
de locomotive Bender:

— Vreau s= adresez Administra\iei }S
«Calea Ferat= din Moldova» rug=mintea de
a examina posibilitatea relu=rii analizei ora-
rului circula\iei trenurilor la nodurile ferovia-
re pentru solu\ionarea problemelor ap=ru-
te ]ntre serviciile mi[care, locomotive [i li-
nii.

Exist= chestiuni nerezolvate, ce \in de
asigurarea locomotivarilor no[tri cu haine
[i ]nc=l\=minte special=. }n particular, n-a
fost solu\ionat= problema asigur=rii cu
papuci de iarn= a echipajelor de locomo-
tiv=. Mai mult: eliberarea acestora trebu-
ie s= se fac= diferen\iat, ]n dependen\=
de categorii [i normativele existente.

Treze[te nelini[te nivelul ]nalt al morbi-
dit=\ii la nodul feroviar. Cele mai frecven-
te afec\iuni s]nt r=ceala [i bolile cardio-
vasculare. Dac= primele \in de condi\iile
de munc=, apoi ultimele s]nt legate de
v]rsta angaja\ilor no[tri. Este stringent=
«]ntinerirea» cadrelor, dialogul social ]ntre
Administra\ia }S «Calea Ferat= din Moldo-
va» [i Sindicatul feroviarilor din Moldova.

Nicolae NICOLAEV,
pre[edinte al comitetului
sindical al sec\iei linii
Basarabeasca:

— Una din chestiunile principale la ora
actual= este perfec\ionarea salariz=rii mun-
cii, re]nzestrarea tehnic= a domeniului [i
crearea condi\iilor decente de munc= [i
odihn= pentru angaja\i.

Pe parcursul ultimilor doi ani sec\ia linii
Basarabeasca efectueaz= un sondaj so-
ciologic printre diferite categorii de an-
gaja\i ai filialei. Analiza demonstreaz=, c=
58 la sut= din responden\i nu-[i pot aco-
peri din veniturile totale cheltuielile pen-
tru achitarea serviciilor comunale, instrui-
rea copiilor, procurarea produselor alimen-
tare. Dintre ace[tea, pentru a face fa\=

situa\iei, 35 la sut= recurg la ajutorul co-
piilor maturi, 15 la sut= iau ]mprumuturi
bancare, 8 la sut= ]mprumut= bani de la
rude [i prieteni. E u[or s=-\i imaginezi sta-
rea de spirit a feroviarilor cu asemenea
venituri derizorii [i dorin\a lor de a munci
eficient. Angaja\ii nodului feroviar Basa-
rabeasca au expediat o scrisoare colec-
tiv= organiza\iilor superioare, ]n care au
expus motivele ]ngrijor=rii lor: gradul sc=-
zut de asigurare material= [i protec\ie so-
cial=. Sper=m s= fim auzi\i.

Vreau s= abordez de asemenea prob-
lema calit=\ii echipamentului special. }ntre-
barea noastr= este: de ce ]n perioada ier-
nii montatorii linii n-au primit cizme c=ldu-
roase? }n iarna curent= au existat de ase-

menea probleme la asigurarea picherilor
cu ceai fierbinte. Am vrea s= mai afl=m,
de ce conducerii sindicatului de profil nu i
s-a oferit din anul 2012 posibilitatea de a
felicita prin intermediul ziarului «Ferovia-
rul Moldovei» angaja\ii transportului fero-
viar cu ocazia Zilei feroviarului, Anului Nou
[i Zilei de 8 Martie?

Anatolie DIMA,
pre[edinte al comitetului
sindical de la Spitalul clinic
central de la st. Chi[in=u:

— Ast=zi ]n lu=rile de cuv]nt ale partici-
pan\ilor la plenar= a r=sunat critic= ]n adre-
sa institu\iilor medicale. }ntr-adev=r, medi-
cina departamental=, de r]nd cu alte sectoa-
re, st= la baza domeniului transportului,

fiind responsabil= de securitatea circula\iei
[i s=n=tatea angaja\ilor magistralei.

De ce atunci c]nd trebuie s= muncim
ni se spune, c= facem parte din categoria
feroviarilor, iar c]nd vine vorba de remu-
nerarea muncii cadrelor medicale s]ntem
orienta\i spre Ministerul s=n=t=\ii al RM?
Calitatea serviciilor medicale depinde nu
doar de m=iestria profesional= a medici-
lor, ci [i de asigurarea cu aparataj spe-
cial, care de cele mai multe ori nu este de
cea mai bun= calitate. F=r= sus\inerea c=ii
ferate medicina departamental= nu va pu-
tea s= se dezvolte.

Irina KRAEVSKAIA

}n amintirea eroilor c=zu\i pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova

A FOST APROBAT+ RESPONSABILITATEA P+R|ILOR
PLENARA A VIII-A A CONSILIULUI SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA

Vladislav Nedov Anatolie Dima

Natalia Tcaci Pavel Clipea

Nicolae Nicolaev
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Colectivul }ntreprinderii de produ-
cere a traverselor din beton armat ]l
felicit= cordial cu ocazia JUBILEULUI pe
[eful de producere Serghei BARB+-
NEAGR+.

V= dorim o via\= plin=
De z]mbet [i de lumin=.
S= ave\i un cer senin,
Cup= f=r= de venin...
Numai z]mbet, fericire,
}n\elegere, iubire.
Cas= plin= de copii,
Multe, multe bucurii.
Iar norocul [i cu banii
S= se-mpace ]n to\i anii.

*  *  *

FELICIT+RI! CURIOZIT+|I
Pia\= pe linia de cale ferat=

Pia\a alimentar= din Maeklong (Tailan-
da) este amplasat= pe calea ferat=. De
c]teva ori pe zi comercian\ii ][i ]nchid rapid
tarabele [i ][i adun= marfa pentru a l=sa
s= treac= trenurile. Dup= ce acestea traver-
seaz= pia\a, l=zile cu legume, pe[te [i ou=
revin ]n pozi\ia ini\ial= [i cump=r=torii se
]ntorc pe linia de cale ferat=.

Tren ]n nori

«Trenul ]n nori» este o linie turistic=
de cale ferat= din provincia Salta (Argen-
tina). Ea este situat= de-a lungul p=r\ii
de est a c=ii ferate C-14 a generalului
Manuel Belgrano, ce une[te nord-vestul
Argentinei la grani\a cu Cille ]n preajma
mun\ilor Anzi. Aflat= la altitudinea de 4220
metri de asupra nivelului m=rii, «Trenul din
nori» este a treia ca ]n=l\ime linie de cale
ferat= din lume. Construit= ini\ial din  con-

siderente economice [i sociale, ]n prezent
ea serve[te ]n primul r]nd pentru atrage-
rea turi[tilor.

Linia de cale ferat= traverseaz= 29 po-
duri, 21 tuneluri, 13 viaducuri, 2 spirale [i
2 zigzacuri. Deoarece proiectan\ii au de-
cis s= nu foloseasc= sistemul de transmi-
sie cu ajutorul [inei [i ro\ii din\ate pentru
trac\iune, traseul trebuie elaborat astfel
]nc]t s= evite pantele abrupte. Zigzacurile
permit trenurilor s= urce, parcurg]nd pa-
ralel ]n st]nga [i ]n dreapta pov]rni[ul mun-
telui.

Viaducul Landwasser

Cu trenul pe pista de zbor

Calea ferat= Napier-Gisborne (Noua Zee-
land=) este unic= ]n felul s=u, pentru c=
intersecteaz= principala pist= de decola-
re [i aterizare a aeroportului din Gisborne.
Trenurile s]nt nevoite s= se opreasc= [i
s= solicite dispecerului de zbor permisiu-
nea de a traversa pista aeroportului [i a-[i
continua drumul. Imaginea locomotivei cu
abur, produse ]n anul 1939, ]n mijlocul
unei piste de decolare-aterizare nu e un
tablou tocmai obi[nuit!

}n Elve\ia se afl= un num=r imens de
sectoare alpine. P]n= ]n secolul XIX terenul
muntos era o piedic= mare pentru c=l=tori,
deci, [i c=ile de comunica\ie erau relativ
rele. Inginerii feroviari din Elve\ia secolelor
XIX [i XX au trebuit s= dea dovad= de mult=
ingeniozitate, spirit creativ [i curaj pentru
a construi un sistem complicat [i eficient
de cale ferat= alpin=. El includea nu doar
planificarea [i construc\ia traseelor alpine
complicate, dar [i edificarea multor podu-
ri, necesare pentru traversarea zonelor
muntoase.

Elve\ienii continu= s= investeasc= mult
]n re\eaua de c=i ferate din \ara lor, pla-
s]nd-o printre cele mai eficiente [i avansa-
te din lume. O realizare dintre cele mai im-
presionante a fost construc\ia viaducului
Landwasser, finisat= ]n anul 1902. Prin via-
duc trece un segment de cale ferat=. El
este, probabil, unul din cele mai vestite
viaducuri [i poduri feroviare din lume, care
poate fi v=zut ]n majoritatea bro[urilor tu-
ristice din Elve\ia.

 «Drumul Mor\ii»

Calea ferat= Tailandezo-Birman=, cu-
noscut= [i ca «Drumul Mor\ii», are lungi-
mea de 415 kilometri [i asigur= leg=tura
dintre Bangkok (Tailanda) [i Rangun (Bir-
mania). Peste 90 000 de muncitori [i
16 000 de prizonieri de r=zboi au murit ]n
timpul construc\iei acestei linii de cale
ferat=. Groaznicul eveniment a stat la baza
filmului “Podul peste r]ul Kwai” de David
Lean. Plimbarea pe acest traseu consti-
tuie ]n prezent cea mai popular= distrac\ie
pentru vizitatorii ora[ului Kanchanaburi,
situat la nord-vest de capitala Tailandei.
Trenul ocole[te st]ncile abrupte [i traver-
seaz= c]teva poduri fragile din lemn.

Lista tradi\ional= a celor mai costisi-
toare bucate din lume s-a completat cu
nout=\i culinare neobi[nuite.

Anul acesta locul ]nt]i a revenit col\u-
na[ilor de culoare albastr=. O por\ie de 8
buc=\i cost= 2400 dolari. Acest fel de
m]ncare se serve[te la restaurantul «Gol-
den Gates» [i Bronx (New-York). Particu-
laritatea sa o constituie ]mplutura: carne
fin= de pork, vi\el [i somon, precum [i
glandele pe[telui-tor\= ori Curtius Flame
Fish, datorit= c=rora col\una[ii cap=t= cu-
loarea verde-albastru.

Lista mai include:
— nuca rarisim= macadamia. Se pro-

duc anual cel mult 40 tone. Pre\ul unui ki-
logram e de 30 dolari;

— [ofranul — cel mai scump condiment
din lume, la pre\ul de 6000 dolari kilogra-
mul;

— trufa-alb=, care cost= p]n= la 30 000
euro;

— cea mai scump= ciocolat= din lume
— Chocopologie by Knipschildt. Pentru 500
grame de acest produs delicios va trebui
s= pl=ti\i 2600 dolari;

— specia de cartof «La Bonnotte» cu
pre\ul de 500 euro per kilogram;

— carnea marmoree a vacilor japone-
ze Vaghiu (p]n= la o mie dolari pentru o
por\ie);

— tartina «von Essen Platinum Club
Sandwich» la pre\ul de 200 dolari;

— pi\a «Luis XIII» de 8300 euro;
— omleta cu icre de 1000 dolari;
— salata «Florette Sea & Earth», pre\ul

— 800 euro;
— cafeaua «Kopi Luwak» — 400 dolari

per kilogram;
— ceaiul Dahunpao, pre\ul unui kilo-

gram — 685 000 dolari.

14 cele mai scumpe
bucate din lume
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Din revista «Integrame pentru to\i»

Integrame

Colectivul sta\iei C=l=ra[i adresea-
z= cordiale felicit=ri de JUBILEU Anei
{CHIOPU, casier marf= superior.

— V= dorim mult= s=n=tate, ferici-
re, succese ]n toate, prietena noastr=
bun= [i de ]ncredere!

Ast=zi este ziua-n care
Te-ai n=scut pe-acest p=m]nt.
Ca un ]nger, ca o floare
Din al firii leg=m]nt.
Fie-\i via\a o povar=
}nc=rcat= cu noroc.
Fie lung= [i u[oar=,
S= nu stea nicic]nd pe loc.

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical ale

depoului de locomotive B=l\i vin cu feli-
cit=ri de JUBILEU c=tre l=c=tu[ul Ro-
man CERNICENCO.

— V= dorim s= vi se ]mplineasc= toa-
te dorin\ele, iar necazurile s= v= oco-
leasc=. Succese ]n activitatea de mun-
c= [i fericire ]n via\a personal=!

Mul\i ani cu s=n=tate,
S= ave\i bel[ug ]n toate.
Bucurii [i ]mplinire,
Via\= bun=, fericire!

*  *  *
Colectivul sta\iei Etulia adreseaz=

felicit=ri de ziua na[terii lui Gheorghe
MADJAR, colaborator al serviciului pa-
z= paramilitar=, Vitalie PANZEV [i Tu-
dor DOLMA, revizori vagoane.

S= fi\i noroco[i, puternici, iubi\i,
Cu multe-mpliniri [i noroc ]n toate.
S-ave\i viitor luminos, str=lucit,
Cu dragoste, pace, succes,

s=n=tate!

*  *  *
Colectivul sec\iei linii Bender vine

cu cordiale felicit=ri la JUBILEUL de 60
de ani c=tre Ion NIGAI, brigadier linii la
districtul nr.3, [i la ]mplinirea v]rstei de
45 de ani — c=tre Nicolae MERJIEVSKII,
brigadier linii la districtul nr.1.

V= dorim vise-mplinite,
Mul\i ani de acu-nainte.
Mult succes [i fericire,
S=n=tate [i iubire.

*  *  *
Colectivul depoului de locomotive Ba-

sarabeasca ]i felicit= cu ocazia zilei de
na[tere pe mecanicul de locomotiv= Chi-
ril GHERMAN, macaragiul Sergiu DO-
DIC+, l=c=tu[ul Alexandru SOCOLOV,
mecanicul de locomotiv= Vasile BARA-
NOV, mecanicul-secund Vitalie MALAN-
CO.

— V= adres=m cele mai cordiale ur=ri
de s=n=tate, numai bine, bucurii, bun=-
stare [i ]mplinirea tuturor dolean\elor!

CURIOZIT+|I


