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La montarea
noului cablu

Deoarece ]n perioada rece a anului ]n-
grijirea aparatajului de teren devine mai
dificil=, anume aici se ]nf=ptuiesc ]n pri-
mul r]nd lucr=rile profilactice [i de repa-
ra\ie. Au fost schimbate patru mecanisme
electrice de ac\ionare.

O aten\ie deosebit= se acord= veri-
fic=rii st=rii cablurilor subterane. Recent
s-a reu[it ]nlocuirea a dou= din ele, ]n
particular la Petre[ti, c]nd picherii au re-
parat capital linia nr.7.

Iar ]n ziua c]nd am vizitat sta\ia Bere[ti
(]n imagine) electromecanicii Serghei Mun-
tean [i Vladislav Sa[enco s=pau ]n solul
tare dintre linii un [an\ pentru instalarea
a 225 metri de cablu nou p]n= la semafo-
rul nr.6. Cablul vechi a fost exploatat acolo
mai bine de patruzeci de ani [i crea mul-
te probleme din cauza stratului izolant

Nu doar ]n sala cu relee, ci [i ]n teren
este ast=zi foarte solicitat colectivul secto-
rului SCB [i comunica\ii condus de
electromecanicul superior Eduard Savciuc
din cadrul sec\iei Chi[in=u semnalizare
[i comunica\ii.

deteriorat. Dup= finisarea lucr=rii semna-
lul trimis de la postul CE spre semaforul,
care joac= un rol ]nsemnat ]n organizarea
procesului de manevr= [i de circula\ie ]n
zona de ie[ire cu macazuri a sta\iei, va fi
mult mai sigur.

Vlad DOBROV

Imagine: Iurie KOZLOV

Bere[ti: operatorii
turnului de manevre

nr.3 au cas= nou=

peratorii postului ]ndeplinesc
dispozi\iile dispecerului de ma-
nevre, monitorizeaz= respecta-
rea regulilor securit=\ii circula\iei.

P]n= mai ieri, ]ns=, condi\iile de munc= [i
habituale de aici nu rezistau deloc criticii.
Interiorul cl=dirii vechi cu pupitru era str]mt,
soba nu f=cea fa\= temperaturilor sc=zute
]n timpul iernii.

Deseori administra\ia [i comitetul sin-
dical ale ]ntreprinderii mi[care din locali-
tate [i-au pus ]ntrebarea, cum s= ajute
angaga\ilor. P]n= la urm= s-a g=sit solu\ia,
ce nu necesit= cheltuieli majore. De pe

Sta\ia Bere[ti efectueaz= un volum
semnificativ de lucr=ri, asigur]nd circula\ia
trenurilor ]n trei direc\ii. }ns= organiza-
rea procesului de manevre, bun=oar=, ]n
zona de ie[ire cu macazuri, situat= de-
parte de «cocoa[=», ar fi mai dificil= f=r=
postul auxiliar al centraliz=rii electrice
PM-3.

terenul macaralei de la sta\ie a fost tran-
sportat ]n zona de ie[ire cu macazuri [i
instalat pe temelie special= un container,
dotat cu cele necesare ]n scopuri habi-

\ionat problema, — a spus d]nsul. — Iarna
ne va fi cald.

De aceia[i p=rere s]nt [i operatorii Ilie
Chiorescu, Ion Gratianu, Nicolae Pendus
[i Ilie Beleniuc, care de asemenea au
participat activ la amenajarea containe-
rului. Au pus um=rul [i speciali[tii postului
transbordare vagoane — subdiviziune din
structura ]ntreprinderii mi[care. Ei au mon-
tat instala\ia electric= din interior, conto-
rul. Urmeaz= a mai executa unele racor-
d=ri, ceea ce se va face ]n viitorul apro-
piat.

Vladimir OSTAPENCO

}N IMAGINI:
1. Operatorul Cristofor Budean vop-

se[te containerul
2. L=c=tu[ul-electrician de la PTV Eu-

geniu Baroncea monteaz= contorul elec-
tric

tuale. La locul vechi el
nu era folosit, pe c]nd la
postul auxiliar al cen-
traliz=rii electrice s-a
dovedit a fi c]t se poate
de potrivit. Pere\ii s]nt
bine izola\i termic, ]n in-
terior au fost finisa\i cu
lambriu. S-a rezolvat
problema sursei de c=l-
dur=. }n clipele libere
operatorii au efectuat
lucr=rile de vopsire.

L-am v=zut pe Cristo-
for Budean cum m]nuia
cu ]ndem]nare peria.

— }n sf]r[it s-a solu-

OOOOO

— Conform planului
de repara\ie capital=,
la 17 septembrie cu-
rent lucr=torii sec\iei
B=l\i alimentare cu
energie electric= au
schimbat 7 piloni de
lemn uza\i ai liniei de
0,4 kV la sta\ia Lipca-
ni, mont]nd ]n locul lor
al\ii din beton armat.

Ultimii au fost de-
monta\i anterior de pe
sectorul de linie Oc-
ni\a—Sochireni, care ]n
prezent nu func\ionea-
z=. La ora actual= pi-
loni din beton armat de
marca S1,85/10,1 pen-
tru liniile autoblocare

Cu fiecare zi ]n
gospod=ria alimentare

cu energie electric=
cre[te num=rul

lucr=rilor ]ndeplinite ]n
cadrul programului de

preg=tire pentru
activitatea ]n perioada

de toamn=-iarn=.
}nlocuirea pilonilor de
lemn la sta\ia Lipcani

este una din ele.
Despre ea a povestit

redac\iei Dumitru
MO|OC, [ef al servi-

ciului alimentare cu
energie electric=:

ale c=ilor ferate se produc doar la uzinele
din Federa\ia Rus=.

Gra\ie utiliz=rii repetate a pilonilor din
beton s-au economisit mijloace financia-
re, care trebuiau cheltuite pentru procu-
rarea pilonilor noi. Lucrarea s-a desf=[urat
sub conducerea inginerului-[ef al sec\iei
S. Matiuha. La ea au participat electrome-
canicii S. Iusip [i S. Colesnic, electromon-
torul A. Agapii, [oferul-electromontor S.
Pasecinic, mecanicul instala\iei de mon-
tare a pilonilor P. Gorban, [oferul I. Gu-
meniuc.

}N IMAGINI:
1. Are loc demontarea pilonului vechi

— electromecanicul S. Iusip, mecanicul
instala\iei de montare a pilonilor P. Gor-
ban

2. Execut= lucr=rile electromecanicul
S. Colesnic

3. Electromontorul A. Agapii munce[te
la ]n=l\ime

4. Un moment de lucru: electromeca-
nicul S. Iusip, electromontorul A. Agapii

DE LA FA|A LOCULUI

locul celor de lemn
Pilonii din beton iau
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VII. Mijloacele [i patrimoniul sindica-
tului

7.1. Sursele de formare a mijloacelor
[i patrimoniului Sindicatului s]nt:

7.1.1. cotiza\iile de ]nscriere [i lunare
de membru ale membrilor de sindicat;

7.1.2. aloc=rile efectuate de organele
economice pentru activitatea cultural= de
mas=, sport [i ]ntremare ]n m=rimile stipu-
late de Contractul colectiv de munc=, dar
nu mai mic= de 0,15 procente din fondul
de salarizare ]n conformitate cu art. 35 p.5
al Legii RM «Despre uniunile sindicale»;

7.1.3. dona\iile benevole, ajutorul din
partea sponsorilor;

7.1.4. veniturile din dividende;
7.1.5. veniturile din depozite;
7.1.6. finan\area interbugetar=;
7.1.7. aloc=rile din veniturile ]ntreprin-

derilor [i organiza\iilor sistemului sindical;
7.1.8. alte ]ncas=ri, prev=zute de le-

gisla\ie.
7.2. Membrii de sindicat angaja\i ]n

c]mpul muncii achit= Sindicatului cotiza\iile
de ]nscriere [i lunare de membru ]n m=-
rime de un procent din salariul lunar, acor-
dat pentru activitatea de munc= conform
instruc\iei.

7.3. Pensionarii neangaja\i, ce stau la
eviden\= ]n Sindicat, persoanele aflate ]n
concediu de ]ngrijire a copilului achit=
cotiza\ia de membru ]n m=rime de un leu
lunar che[ conform unei liste de plat= de
form= stabilit=.

S]nt scutite de achitarea cotiza\iilor de
membru femeile, care [i-au ]ncetat provi-
zoriu activitatea de munc= ]n leg=tur= cu
educarea copiilor.

7.4. La decizia organiza\iei sindicale
cotiza\ia de membru al sindicatului poate
fi majorat=.

7.5. Cotiza\iile se re\in de c=tre an-
gajator din salariul angaja\ilor – membri ai
sindicatului conform unei cereri ]n scris [i
se deconteaz= gratuit ]n fiecare lun= pe
conturile de decontare ale Sindicatului
feroviarilor [i structurilor organizatorice ale
acestuia ]n conformitate cu Contractul
colectiv de munc= ]n momentul achit=rii
salariului.

7.6. Sindicatul este absolut indepen-
dent financiar, posed=, folose[te [i ge-
stioneaz= mijloacele [i patrimoniul, ce-i
apar\in cu drept de proprietate privat=.

7.7. Mijloacele Sindicatului [i structu-
rilor sale organizatorice se cheltuiesc pen-
tru activitatea statutar=:

7.7.1. cheltuieli organizatorice;
7.7.2. activitate interna\ional=;
7.7.3. desf=[urarea competi\iilor, ac-

\iunilor cu caracter cultural [i sportiv;
7.7.4. instruirea cadrelor [i activului

sindical;
7.7.5. asigurarea bazei materiale, ]n-

tre\inerea [i aprovizionarea aparatului;
7.7.6. acordarea ajutorului material

membrilor sindicatului;
7.7.7. premierea activului sindical;
7.7.8. procurarea fondurilor fixe;
7.7.9. compensarea cheltuielilor de

deplasare lucr=torilor aparatului, activului
sindical, participan\ilor ac\iunilor cultura-
le [i sportive;

7.7.10. salarii [i suplimente lucr=torilor
aparatului [i adausuri  pentru activul sin-
dical;

7.7.11. retribuirea muncii speciali[tilor
angaja\i pentru realizarea scopurilor [i
obiectivelor statutare;

7.7.12. achitarea cotiza\iilor de mem-
bru Confedera\iei Na\ionale a sindicate-

lor din Moldova [i asocia\iilor sindicale
interna\ionale;

7.7.13. procurarea biletelor de trata-
ment;

7.7.14. impozite, taxe, amenzi;
7.7.15. achitarea serviciilor juridice;
7.7.16. expertiza proiectelor de legi,

altor acte normative [i juridice;
7.7.17. organizarea [i desf=[urarea

ac\iunilor de protest;
7.7.18. activitatea de propagare [i ilu-

minare;
7.7.19. activitatea de informare [i edi-

tare;
7.7.20. crearea fondurilor ]n corespun-

dere cu regulamentele despre ele [i alte
scopuri conform devizului bugetului sin-
dical.

7.8. Sindicatul, organiza\iile sale ][i
desf=[oar= activitatea economico-finan-
ciar= ]n baza actelor normative locale, a
recomand=rilor, regulamentelor elabora-
te [i aprobate de Consiliul sindicatului,
prezidiu ]n conformitate cu prezentul Sta-
tut [i legisla\ia ]n vigoare.

7.9. Mijloacele alocate de angajator
conform Legii «Despre uniunile sindicale»
[i Contractului colectiv de munc= se folo-
sesc la organizarea muncii culturale de
mas=, sportive [i de ]ntremare ]n core-
spundere cu devizul, aprobat de comite-
tul sindical.

7.10. Dreptul de gestionare a mijloa-
celor b=ne[ti [i patrimoniului Sindicatului
apar\ine organelor eligibile ale sindicatului
cu statut de persoane juridice, care pre-
zint= regulat rapoarte membrilor de sindi-
cat privind utilizarea lor.

7.11. Organiza\iile primare ale Sindi-
catului prezint= sindicatului de profil ]n ter-
menele stabilite rapoarte despre rezulta-
tele activit=\ii economico-financiare.

Neprezentarea rapoartelor despre re-
zultatele activit=\ii economico-financiare
constituie o ]nc=lcare a prezentului Sta-
tut [i motiv pentru tragerea la r=spundere
a pre[edin\ilor ]n corespundere cu preve-
derile Statutului.

7.12. Patrimoniul [i mijloacele b=ne[ti
ale Sindicatului s]nt proprietatea acestuia,
fiind protejate de legisla\ia Republicii
Moldova.

7.12.1. Este interzis= distribuirea mij-
loacelor de menire special=, a altor mijlo-
ace [i venituri din activitatea statutar= ori
a propriet=\ii ]ntre fondatori [i membrii
organiza\iei ori colaboratorii ei, inclusiv ]n
procesul de reorganizare [i lichidare al
organiza\iei necomerciale;

7.12.2. Mijloacele de menire special=,
alte mijloace [i venituri din activitatea sta-
tutar=, proprietatea organiza\iei se folo-
sesc ]n scopurile prev=zute de statut, re-
gulament ori alt act de instituire;

7.12.3. Se interzice utilizarea mijloa-
celor de menire special=, altor mijloace [i
venituri din activitatea statutar= ori pro-
prietatea ]n interesele oric=rui fondator
sau membru al organiza\iei ori ]n intere-
sele vreunui lucr=tor, cu excep\ia achit=rii
salariului.

7.13. Supravegherea activit=\ii econo-
mico-financiare a Sindicatului [i structu-
rilor sale organizatorice este ]nf=ptuit= de
comisia de control [i revizie a Sindicatului
[i comisiile de revizie ale structurilor or-
ganizatorice.

Organele puterii de stat [i organele
autorit=\ilor publice locale nu ]nf=ptuiesc
controlul financiar al mijloacelor Sindica-
tului [i organiza\iilor sale.

anun\= ]nscrierea copiilor la ore de vocal
Conduc=tor artistic — compozitorul Saveliu COJOCARU.

Pentru copiii feroviarilor orele s]nt f=r= plat=.

PALATUL DE CULTUR+ AL FEROVIARILOR, STUDIOUL MUZICAL «{ANSA TA»

Tel.: (022) 47-48-25 Mob.: 0 696 17 093

arba a crescut bine vara acea-
sta. Cine nu s-a lenevit s= ias=
cu coasa pe pagi[te are acum
hran= pentru animalele din gos-

pod=rie. Pe direc\ia Slobodka a c=ii fera-
te de la noi, ]n preajma p=duricilor de
protec\ie pot fi v=zute de asemenea sto-
guri de f]n bine cl=dite.

La sta\iile liniare [i districtele de pi-
cheri din zon= nu exist=, probabil, familie
de feroviari, care s= nu creasc= animale
domestice. Unii prefer= s= ]ngrijeasc= vaci
ori capre pentru a nu duce lips= de lapte,
al\ii \in oi, ba chiar [i cai, cresc t=ura[i
pentru carne. Mai ]n fiecare gospod=rie
po\i vedea porci, g][te, g=ini. Nu s]nt o
raritate nici albinele, care adun= mierea
din florile mirositoare de tei [i salc]m, flo-

area soarelui, plante s=lbatice. Oamenii
din partea locului nu s]nt deprin[i s= me-
arg= la pia\= dup= legume, deoarece cul-
tiv= ]n gr=dini ro[ii, ceap=, morcov, sfecl=
ro[ie, bostan etc.

Produsele agricole ob\inute s]nt un
suport binevenit ]n via\a de zi cu zi, c]nd
pre\urile cresc necontenit, iar salariile nu
reu[esc s= \in= pasul cu ele. Surplusurile
se realizeaz= la pie\ele din ora[ele B=l\i
[i Flore[ti, din localit=\ile Ghinde[ti [i {ol-
d=ne[ti, unde oamenii de la sta\iile linia-
re pot ajunge u[or diminea\a cu trenul die-
sel Mateu\i—B=l\i-Slobozia.

Vladimir SEVERN}I

}N IMAGINE: un stog de f]n ]n preajma
c=ii ferate
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La sf]r[itul verii ]n cadrul sec\iei Chi-
[in=u alimentare cu energie electric= a
avut loc seminarul teoretico-practic la te-
ma «Cre[terea nivelului de calificare ]n do-
meniul test=rilor [i m=sur=rii parametrilor
utilajelor electrice» pentru conduc=torii la-
boratoarelor din domeniul electricit=\ii din
mun. Chi[in=u sub patronatul Inspectora-
tului de stat ]n energetic=.

Vitalie Moiseev, [ef al sectorului revi-
zie-repara\ie al sec\iei Chi[in=u alimen-
tare cu energie electric=, responsabil de
activitatea laboratorului electric, a prezen-
tat o prelegere ]ntitulat= «Ac\iunile tehni-

co-organizatorice la executarea lucr=rilor
de testare [i m=surare la instala\iile elec-
trice cu capacitate mai mic= [i mai mare
de 1000 V» (foto nr.1).

Partea practic= a seminarului s-a
desf=[urat la substa\ia de transformare
nr.906 de la st. Chi[in=u (foto nr.2) [i a
vizat m=surarea rezisten\ei dispozitivului
de legare la p=m]nt [i controlul prezen\ei
leg=turilor metalice ]ntre dispozitivul de
legare la p=m]nt [i utilajul legat [i ele-
mentele sale.

Vitalie MOISEEV
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DISCUT+M STATUTUL SINDICATULUI
FEROVIARILOR DIN MOLDOVA
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S+ PREG+TIM GOSPOD+RE{TE MAGISTRALA DE IARN+

Locomotivarii
din capital=
s]nt oric]nd
la ]n=l\ime

ele patru compartimente ale ace-
stui plan — «Preg=tirea stocului
de locomotive», «Preg=tirea gos-
pod=riei depoului», «Preg=tirea

depozitelor [i sectorului echipare», «Pre-
g=tirea cadrelor» — includ spectrul amplu
al ac\iunilor, ce urmeaz= a fi realizate. S-au
stabilit termenele execut=rii celor preconi-
zate [i persoanele responsabile.

Pe parcursul lunii septembrie au fost
verificate aparatele de control [i eviden\=
a parametrilor sistemelor termice [i uti-
lajelor depoului, s-au reparat instala\iile
de purificare a apelor industriale ale de-
poului, au fost alc=tuite listele novicilor,
tutela\i de muncitorii cu experien\=, are
loc instruirea lor pentru munca ]n condi\ii
de iarn=, au fost completate echipele re-
sponsabile de desz=pezirea depoului [i
liniilor din sta\ie. P]n= la mijlocul lunii oc-
tombrie se preconizeaz= terminarea revi-
ziei, iar ]n caz de necesitate — repara\ia
caloriferelor din cabinele locomotivelor;
]nchiderea cu l=cat= a geamurilor vagoa-
nelor trenurilor diesel; ]ncheierea repara-
\iei planificate a instala\iilor electrice de
distribuire [i re\elelor de iluminare ]n de-
pou, a reviziei de toamn= cu comisia a
macaralelor feroviare; depozitarea canti-
t=\ii necesare de nisip [i unguen\i pentru
asigurarea activit=\ii ]n timpul iernii; veri-
ficarea mijloacelor de transport auto ale
depoului ]n vederea func\ion=rii ]n perio-
ada rece; asigurarea personalului depoului
cu ]nc=l\=minte secial= [i ]mbr=c=minte
groas= conform normativelor. }n trimestrele
trei [i patru va fi dus= la bun sf]r[it repa-
ra\ia acoperi[ului sec\iei repara\ii curente
tip 3 [i acoperi[ului depoului locomotive
de rulaj Ungheni. P]n= la ]nceputul lunii
noiembrie trebuie ]ncheiat= revizia de to-
amn= cu comisia a trenurilor diesel D1 [i
locomotivelor de marca CM+-3; institui-
rea graficului [i efectuarea lucr=rilor ]n fie-
care sec\ie pentru transferarea stocului de
locomotive la func\ionarea ]n condi\ii de
iarn=; completarea listelor de personal
pentru ]ngrijirile tehnice tip 2 [i tip 3 a
trenurilor diesel [i locomotivelor ]n depen-
den\= de volumul de lucru ]ndeplinit;
sp=larea [i desalinizarea traseelor termi-
ce, caloriferelor, sistemelor de ]nc=lzire,
verificarea robinetelor de toate tipurile;
sticluirea geamurilor felinarelor; iermeti-
zarea por\ilor halelor pentru ]ngrijiri teh-
nice tip 3, repara\ii curente tip 3, repara\ii
capitale tip 1; repara\ia curent= a caza-
nelor centralei termice a depoului; verifi-
carea dispozitivelor de scurgere [i echi-
pare, a pompelor depozitului de combu-
stibil; instruirea tehnic= special= a echi-
pajelor de locomotiv= privind specificul
muncii ]n condi\ii de iarn=; inspectarea de
toamn= cu comisia a cl=dirilor [i construc-
\iilor [i ]nl=turarea neajunsurilor depista-
te; verificarea sistemelor de cur=\ire pneu-
matic= a macazurilor de pe teritoriul de-
poului, precum [i a celor de la sta\ie afla-
te ]n grija depoului, crearea rezervei de lo-
pe\i [i m=turi pentru lupta cu z=pada.

Realiz]nd ]n termenii stabili\i [i calita-
tiv programul de preg=tire a ]ntreprinderii
pentru perioada de toamn=-iarn=, colec-
tivul de speciali[ti califica\i al depoului
locomotive Chi[in=u garanteaz= siguran\a
circula\iei trenurilor ]n orice condi\ii clima-
terice.

Liliana NICHIFOROV

De r]nd cu realizarea programului de
producere, colectivul depoului locomoti-
ve Chi[in=u, condus de Nicolae BU|,
acord= aten\ie sporit= preg=tirii ]ntreprin-
derii pentru activitatea ]n perioada rece
a anului. Aceast= preocupare a sa [i-a
g=sit materializare prin ]ndeplinirea «Pla-
nului ac\iunilor organizatorice de preg=-
tire a stocului de locomotive, gospod=riei
[i cadrelor depoului Chi[in=u pentru mun-
ca ]n perioada de toamn=-iarn= 2014-
2015», aprobat de [eful ]ntreprinderii la
14 iulie curent.

C]t mai permite timpul

robabil, nu e cazul s= descriem
]n am=nunte cele ]ntreprinse, or,
preg=tirile poart= un caracter
multiplu. Vom spune doar c=, re-

e[ind din posibilit=\ile proprii, lucr=torii se
apuc= ]n primul r]nd de ceea ce e princi-
pal [i obligatoriu: izoleaz= termic u[ile [i
geamurile ]nc=perilor de serviciu pentru a

Preg=tirea bun= a ]ntreprinderi-
lor [i sta\iilor pentru traficul din pe-
rioada toamn=-iarn= asigur= nu doar
func\ionarea normal= [i economisi-
rea resurselor energetice costisito-
are ]n aceast= perioad= responsa-
bil= a anului, ci [i reducerea morbi-
dit=\ii salaria\ilor. Acest adev=r ]l
con[tientizeaz= bine responsabilii de
la nodul feroviar Ungheni, unde sub
conducerea consiliului [efilor secto-
arelor de producere de aici [i ]n pri-
mul r]nd ai ]ntreprinderii mi[care [i
depoului locomotive de rulaj se rea-
lizeaz= un ]ntreg complex de m=suri.

exclude formarea curen\ilor [i pierderile
de c=ldur=, creaz= condi\ii confortabile,
necesare pentru o activitate de munc=
normal=.

}n acelea[i scopuri o comisie verific=
locomotivele de manevr= de pe sector. Nu
este trecut cu vederea aspectul estetic al
locurilor de lucru, ceea ce se observ=, bu-
n=oar=, la ghi[eul de bilete al g=rii su-
burbane Ungheni. Muncitoarele Lidia Ma-
maischi [i Lidia Be[liu au dat jos de pe
pere\i tapetele vechi, decolorate, ]nlocuin-

du-le cu altele noi. A fost instalat un apa-
rat de aer condi\ionat tip «iarn=-var=»,
pentru c= deja de mult timp edificiul g=rii
nu este ]nc=lzit iarna. Constructorii au
amenajat cabine de du[ pentru muncitorii
ocupa\i la transbordarea ]nc=rc=turilor pe
rampa sta\iei Ungheni. }n zona de ie[ire
cu macazuri a sta\iei Bere[ti s-a instalat
un container izolat termic pentru monta-
rea ]n el a panoului postului auxiliar de
manevre nr.3, care va oferi comodit=\i
suplimentare operatorilor de gard=. Acolo
i-am ]nt]lnit pe maistrul Petru Chiorescu
[i l=c=tu[ul-electrician Oleg Verejan de la
postul transbordare vagoane, care mon-
tau contorul de energie electric=.

Se acord= o aten\ie deosebit= preg=-
tirii sobelor [i centralelor termice de c=r-
bune [i gaze naturale. La fel ca [i anii
trecu\i, gra\ie m=surilor ]ntreprinse va fi
exploatat= ]n regim de economie mica
central= termic= a reviziei tehnice a va-
goanelor de la Bere[ti. La fel vor func\iona
[i cele dou= centrale de baz= ale nodului
feroviar de frontier=, amplasate pe terito-
riile postului transbordare vagoane [i de-
poului locomotive de rulaj. Pe parcursul
sezonului trecut de ]nc=lzire, bun=oar=,
la centrala PTV s-au folosit dou= cazane
din cele trei existente [i nu au existat pro-
bleme la asigurarea cu energie termic= a
obiectelor. Totu[i, personalul ]n frunte cu
brigadierul Elena Berezovschi munce[te
de zor. }n perioada de ]nc=lzire cazanele
[i utilajul auxiliar au fost extrem de solici-
tate din cauza regimului de temperatur=
[i a presiunii, de aceea au nevoie de re-
para\ie [i m=suri profilactice. S-a verifi-
cat gradul de rezisten\= al supapelor, va-
nelor, pompelor, robinetelor, armaturii etc.
Au fost lichidate fisurile traseului termic.
Au fost deschise cazanele [i operatorii Ion
Ceretean, Iurie Holodcov [i Vlad Ulinici s]nt
ocupa\i ]n prezent la cur=\irea lor. Tustrei

s]nt speciali[ti cu experien\=, competen\i.
}n caz de necesitate solicit= ajutorul
l=c=tu[ilor sec\iei mecanice a postului
transbordare vagoane, situate ]n preajm=.
De reglarea instala\iei electrice este re-
sponsabil l=c=tu[ul-electrician Victor So-
fiian, caracterizat la PTV [i centrala ter-
mic= drept lucr=tor con[tiincios [i disci-
plinat.

Siguran\a func\ion=rii cazanelor [i uti-
lajului auxiliar, prevenirea uzurii precoce
a acestora depinde ]n mare parte de cali-

tatea apei din sistemul termic. Aceasta
este asigurat= de laboranta centralei ter-
mice Tatiana Iachimovici.

Nu exist= nici o ]ndoial=, c= toate ca-
zanele de la ]ntreprinderile nodului fero-
viar vor fi preg=tite pentru sezonul de ]n-
c=lzire cu c]teva s=pt=m]ni mai devreme de
]nceperea lui. Aceasta e necesar pentru
efectuarea a[a-numitei ]nc=lziri de prob=,
c]nd temperatura ]n sistem este adus= p]n=
la 90 grade [i se examineaz= cu aten\ie
toate ansamblurile, se verific= ]n detalii
func\ionarea sub presiune a utilajului auxi-
liar etc. Este indispensabil= [i verificarea
caloriferelor [i \evilor ]n ]nc=peri pentru a
depista scurgerile de ap= [i bu[oanele de
aer, aceasta fiind  obliga\iunea speciali[tilor
sectoarelor de producere.

E de remarcat, c= exist= deocamdat=
probleme, care din anumite motive nu pot
fi solu\ionate. Una din ele \ine de repara\ia
capital= a blocului cu dou= etaje al cen-
tralei termice a PTV. Acum c]\iva ani ]n
peretele dinspre zona de manevre s-a for-
mat o fisur=, capabil= s= provoace pr=-
bu[irea peretelui dac= va continua s= cre-
asc=. Apropo, ziarul nostru a publicat un
articol la subiect ]nc= ]n toamna anului tre-
cut, dar, din p=cate, nu s-au ]ntreprins nici
un fel de m=suri din cauza lipsei de mijlo-
ace, repartizate ]n mod centralizat.

Nu e clar= situa\ia privind repara\ia
acoperi[ului sediului echipei nr.2 (zona de
ie[ire cu macazuri de la sta\ia Bere[ti) a
districtului nr.11 al sec\iei linii Chi[in=u.
Acesta e spart. }ntr-un col\ al od=ii, ]n care
picherii ][i schimb= hainele [i iau masa,
cade tencuiala de pe tavan. Pentru a re-
zolva problema s]nt necesare doar c]teva
buc=\i de ardezie [i sper=m, c= se va face
rost de ele la ]ntreprindere pentru a ajuta
picherilor, care presteaz= o munc= fizic=
grea.

Vladimir DOBREANSCHI
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}N IMAGINI:
1. Maistrul sec\iei electrice Petru Chio-

rescu [i l=c=tu[ul-electrician Oleg Verejan
de la PTV monteaz= contorul electric ]n
containerul postului de manevre nr.3 de
la sta\ia Bere[ti

2. Cazanele au fost deschise pentru a
fi cur=\ite

3. Laboranta Tatiana Iachimovici, re-
sponsabil= de purificarea chimic= a apei
la centrala termic= a PTV
Imagini: Iurie KOZLOV
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Sec\ia linii Chi[in=u acord= mult= aten\ie lichid=rii focarelor de putregai al traver-
selor, dar [i al barelor de lemn. Recent ea a primit ]nc= patru seturi de bare (c]te 35
fiecare), ]n particular, pentru sectorul Ungheni. Echipa condus= de Oleg Loghin de la
districtul nr.11 a desc=rcat de pe platforma feroviar= aceste materiale ale suprastruc-
turii c=ii (]n imagine).

Jum=tate din barele noi s]nt destinate districtului nr.10. S-au ]ntreprins m=suri
pentru pozarea operativ= [i calitativ= a acestora sub macazuri, ceea ce va permite
sporirea securit=\ii circula\iei.

Au primit bare noi

Text [i imagine de Iurie KOZLOV
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FELICIT+RI!
Colectivul sta\iei Prut-1 se bucur= de

ocazia de a-l felicita din suflet de ziua
na[terii pe impiegatul de serviciu Valeriu
VALCO. }i dorim omagiatului mult= s=n=-
tate, via\= fericit=, bun= dispozi\ie [i no-
roc ]n toate!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical al

sec\iei B=l\i alimentare cu energie elec-
tric= vin cu felicit=ri c=tre Serghei COLE-

SNIC, electromecanic la re\elele electrice
zonale Ocni\a — la aniversarea de 40 de
ani, [i c=tre Nicolae EFREMOV, [ef al
re\elelor electrice zonale {old=ne[ti, Vi-
talie R}LSKI, electromontor la sectorul
repara\ie-revizie — de ziua na[terii.

— Sincere ur=ri de s=n=tate, bun=stare,
succese ]n munc= [i realizarea tuturor
dolean\elor!

*  *  *
Colectivul sta\iei Sipoteni adreseaz=

cordiale felicit=ri de ziua na[terii casieri\ei
bilete Iulia COJOCARI.

E[ti cuminte [i frumoas=,
O femeie dr=g=stoas=,
Luminoas= ca un soare,
Ai o fa\= z]mbitoare.
Ca o floare parfumat=,
Ginga[= [i minunat=.
Meri\i ca s= fii iubit=,
Adorat=, pre\uit=,
S=-\i dea Domnul s=n=tate,
Noroc [i succes ]n toate,
Via\= lung= p=m]nteasc=,
Ce dore[ti s= se-mplineasc=!

Sisteme SCB cu moduli
]n Marea Britanie

O mare parte a re\elelor de c=i ferate
din Marea Britanie o constituie liniile sim-
ple nu prea solicitate cu utilaj tehnic de
prin anii 1940. }ngrijirea curent= [i repa-
ra\ia acestor linii devine cu fiecare an tot
mai costisitoare. Exper\ii companiei Net-
work Rail — operator al infrastructurii c=ilor
ferate din Marea Britanie — au ajuns la
concluzia c= e necesar= o nou= abordare
a chestiunii renov=rii mijloacelor de sem-
nalizare ale liniilor secundare, scopul
c=reia este de a diminua cheltuielile pen-
tru implementarea, exploatarea [i deser-
virea tehnic= a sistemelor SCB.

PE C+ILE FERATE ALE LUMII

Gestionarea securit=\ii
]n condi\ii extreme

Construc\ia [i exploatarea liniilor fe-
roviare de mare vitez= ]n acele zone de

pe glob, unde este ]nalt= probabilitatea
catastrofelor naturale, necesit= elabora-
rea unor strategii de dirijare a procesului
de trafic ]n situa\ii neordinare, care s= ga-
ranteze securitatea pasagerilor.

Pe insula Taiwan s]nt posibile cutre-
mure [i uragane puternice, de aceea com-
pania de trafic de pasageri de mare vi-
tez= Taiwan High Speed Railway (THSRC)
acord= acestei probleme o aten\ie deo-
sebit=.

Modernizarea suspensiei
de contact pe o linie de mare
vitez= din Italia

Modernizarea suspensiei de contact,
]nf=ptuite pe un sector cu lungimea de
57 km al liniei de mare vitez= Torino-Mi-
lano, va permite majorarea p]n= la 360
km/or= a vitezei trenurilor ETR 1000, ex-
ploatate de operatorul Trenitalia.

a start s-au aliniat peste 250
de alerg=tori din diferite
zone ale Moldovei. Ei au con-
curat ]n opt grupe de v]rst=

pe trei distan\e: 1500, 4000 [i 6000
metri.

Campionat la alerg=ri

Pe distan\a de 1500 metri dintre fero-
viari primii au ajuns la fini[ Eudochia Ben-
dur, dispecer ]n sec\ia linii nr.1, [i Vasile
Cibotari, maistru la direc\ia locuin\e. }nvin-
g=tori la aceia[i distan\= au devenit Silvia
Rotaru (membr= a clubului) [i Igor S]rbu

(B=l\i); pe distan\a de 4000 metri — Diana
Liv=dari (membr= a clubului, Ungheni) [i
Denis Cazacu (Ungheni); pe distan\a de
6000 metri — Nicolae Gorbu[ca (membru
al clubului, Anenii-Noi). }n grupele respec-
tive de v]rst= au devenit premian\i [i al\i

membri ai clubului nostru: Anatolie Bul-
maga, Tamara Velicsar, Liubov Corodjo-
va, Simion Ciobanu.

E de remarcat, c= la organizarea
competi\iilor de acest fel clubul bene-
ficiaz= permanent de sus\inerea admi-
nistra\iei sec\iei linii Chi[in=u (condu-
c=tor Anatolie Fric=\el, pre[edinte al co-
mitetului sindical Constantin Dolo[can).
La desf=[urarea campionatului din acest
an am primit ajutor [i din partea admi-

}N IMAGINI:
1. La start s-au aliniat
peste 250 de amatori ai
alerg=rilor
2. Ion Bab=r=, pre[edinte
al clubului «Expres-K» (la
st]nga) ]nm]neaz=
distinc\ii c][tig=torilor
campionatului
3. Membrii clubului —
]nving=tori ai
campionatului

Imagini: Iurie KOZLOV

SPORTUL LA CALEA FERAT+
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}n parcul Valea Trandafirilor din capital= a avut loc campionatul deschis al Republicii Moldova la alerg=ri printre lucr=torii
c=ii ferate a Moldovei, organizat de clubul feroviar al amatorilor de alerg=ri «Expres-K». Organizatorii competi\iei [i participan\ii
au consacrat evenimentul memoriei regretatului Leonid Cucer, antrenor emerit  la atletic= u[oar= al Republicii Moldova,
fondatorul clubului feroviar al amatorilor de alerg=ri «Expres», de la trecerea ]n nefiin\= a c=ruia s-au ]mplinit 10 ani.

nistra\iei }S «Calea ferat= din
Moldova», pentru care ]i s]n-
tem recunosc=tori dlui Ser-
ghei Tom[a.

Ion BAB+R+,
pre[edinte al clubului

feroviar al amatorilor de
alerg=ri «Expres-K»
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