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ala de festivit=\i a depoului de
locomotive Basarabeasca... Pe
18 martie curent s-au ]ntrunit
aici conduc=torii tuturor ]ntre-

prinderilor nodului feroviar, pre[edin\ii co-
mitetelor sindicale, mecanicii de locomo-
tiv= [i dispecerii depoului nr.3. }n alocu-
\iunea sa [eful magistralei Serghei Tom[a
a punctat laitmotivul discu\iei extrem de
sincere despre starea de lucruri la nodul

TRADI|IE

A REC+P+TA REPUTA|IA DE ODINIOAR+
ori Despre aceea, c= fiecare feroviar poate [i trebuie s= contribuie la economisirea bugetului CFM

Zeci de ani angaja\ii ]ntreprinderilor nodului feroviar Basarabeasca au
]ndeplinit cu succes indicatorii economico-financiari, au asigurat respectarea
strict= a regulilor securit=\ii circula\iei trenurilor, [i-au c][tigat reputa\ia de

speciali[ti califica\i, harnici [i con[tiincio[i [i de oameni genero[i. Anume de
aceea n-a fost deloc simpl= discu\ia despre respectarea orarului circula\iei

trenurilor, ]ntre\inut= s=pt=m]na trecut= aici de c=tre Serghei TOM{A,
director general interimar al }S «Calea Ferat= din Moldova», la care au

participat [eful serviciului securitate a circula\iei [i lichidare a consecin\elor
accidentelor al }S «CFM» Ilie |URCAN, vicedirectorul general interimar al }S

«CFM» Igor MUNTEANU, [eful interimar al serviciului trac\iune }S «CFM»
Ion VASILACHI. La nodul feroviar s-a deplasat [i un grup de dispeceri

responsabili de circula\ie ai magistralei.
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trenurilor: 32 — ]n traficul suburban [i 49
— ]n traficul de marf=. Durata total= a re\i-
nerilor alc=tuie[te 16.77 ore ]n traficul de
pasageri [i 62.13 ore ]n traficul de marf=.
Cauzele s]nt diferite: ie[irea cu ]nt]rziere
din depou, nerespectarea graficului de
circula\ie pe liniile dintre sta\ii, defec\iunile
materialului rulant. De vin= s]nt nu doar
locomotivarii, ci [i picherii, vagonarii.

{eful interimar al serviciului trac\iune
Ion Vasilachi a ]ndemnat locomotivarii s=
instituie ordinea cuvenit= la depou, s=
dezr=d=cineze cazurile de delapidare a
motorinei, s= ]ndeplineasc= ]ntocmai in-
struc\iunile, fiecare angajat [i ]n primul
r]nd administra\ia depoului de locomotive
nr.3 s= dea dovad= de responsabilitate
maxim=, s= verifice starea mecanismelor
de rulare, s= pun= fiecare um=rul la solu-
\ionarea problemelor economico-financia-
re ale c=ii ferate, ale locomotivarilor de la
Basarabeasca. D]nsul [i-a exprimat spe-
ran\a, c= actuala conducere a depoului,
fiecare angajat vor face tot posibilul pen-

tru a sp=la ru[inea, provocat= de unele
persoane lipsite de scrupule.

Ilie |urcan, [ef al serviciului securita-
te a circula\iei [i lichidare a consecin\elor
accidentelor al }S «CFM», a vorbit cu du-
rere [i nelini[te ]n suflet despre cazul de-
raierii materialului rulant la sta\ia Giurgiu-
le[ti, despre ]nc=lc=rile comise de meca-
nicii de locomotiv= de la depoul nr.3, de
care se ocup= organele procuraturii, de-
spre ciocnirile [i deraierile materialului
rulant, despre incendiul ]n compartimen-
tul de serviciu al unui tren de pasageri [i
sc=derea responsabilit=\ii unor feroviari.
El a men\ionat, printre altele, c= la nodul
feroviar Basarabeasca muncesc specia-
li[ti califica\i, c= pe parcursul ultimilor 15
ani nu s-au admis asemenea ]nc=lc=ri.
Pentru a redresa situa\ia trebuie s= creas-
c= disciplina la asigurarea securit=\ii circu-
la\iei trenurilor, s= se acorde o aten\ie mai
mare controlului [i responsabilit=\ii fiec=rui
feroviar.

F=c]nd bilan\ul discu\iei detaliate de

la nodul feroviar Basarabeasca, [eful ma-
gistralei Serghei Tom[a s-a ar=tat ]n\ele-
g=tor fa\= de cele ]nt]mplate, fa\= de prob-
lemele feroviarilor, men\ion]nd, c= exist=
motive obiective [i subiective ale neres-
pect=rii orarului circula\iei trenurilor. Unele
din ele s]nt create de ]n[i[i mecanicii de
locomotiv=. Totu[i, orarul trebuie respectat
cu stricte\e.

— S= nu uita\i niciodat=, stima\i co-
legi, — a reiterat, printre altele, Serghei
Tom[a, — c= muncim la calea ferat= —
]ntreprindere cu disciplin= de fier. Mereu
trebuie s= ne ]ngrijim [i de onoarea pro-
fesiei, demnitatea profesional=. Or, de
r]nd cu cauzele de ordin tehnic o impor-
tan\= mare are [i factorul uman. Condu-
cerea depoului de locomotive trebuie s=
intensifice controlul, s= ]mbun=t=\easc=
disciplina, s= sporeasc= responsabilitatea
angaja\ilor [i s=-[i recapete cu cinste re-
puta\ia [i bunul nume. Aceasta se refer=
[i la sec\ia linii nr.3. Administra\ia c=ii fera-
te pune mari speran\e pe conduc=torii ]n-
treprinderilor nodului feroviar ]n chestiu-
nile ce \in de asigurarea securit=\ii circu-
la\iei trenurilor.

{eful magistralei Serghei Tom[a a pre-
zentat ]n cifre [i fapte situa\ia economi-
co-financiar= extrem de complicat= a C=ii
Ferate din Moldova. Ea a fost afectat= de
declinul traficului de c=l=tori, bugetul de-
ficitar al CFM, starea tehnic= a materia-
lului rulant etc. Pentru a ie[i din impas
s]nt necesare eforturile tuturor feroviari-
lor. Serghei Tom[a a mul\umit tuturor pen-
tru ]n\elegere [i sus\inere vizavi de apli-
carea s=pt=m]nii de munc= reduse [i a
relatat ]n detalii despre ceea ce se ]ntre-
prinde ]n scopul diminu=rii consumurilor
de exploatare. }n traficul intern au fost
majorate tarifele ]n dependen\= de nive-
lul infla\iei, s-a redus num=rul curselor tre-
nurilor interna\ionale de pasageri, precum
[i num=rul de vagoane ]n traficul subur-
ban de c=l=tori. Aceste ac\iuni ar trebui
s= ofere avantaje financiare semnificati-
ve. Toate ini\iativele administra\iei c=ii
ferate se bucur= de sus\inerea Ministe-
rului Transporturilor [i Infrastructurii dru-
murilor al RM.

Conduc=torul magistralei a povestit de-
taliat despre importante proiecte investi-
\ionale, care urmeaz= a fi implementate
cu suportul structurilor financiare europe-
ne. Deja p]n= la finele acestui an va fi
organizat un tender pentru procurarea lo-
comotivelor. Noile locomotive vor solicita
cadre suplimentare tinere de feroviari. La
cea de-a doua etap= va fi solu\ionat= prob-
lema moderniz=rii suprastructurii liniei.

{eful }S «CFM» Serghei Tom[a s-a adre-
sat tuturor feroviarilor cu rug=mintea de a
acorda tribut de ]ncredere, a se ]narma cu
r=bdare [i a a[tepta lumina de la cap=tul
tunelului, care va ap=rea foarte cur]nd. Deja
]n luna aprilie trebuie s= se amelioreze
situa\ia ]n leg=tur= cu reluarea traficului
de marf= spre Federa\ia Rus=. P]n= la finele
anului se vor face resim\ite [i rezultatele
ac\iunilor de reducere a consumurilor de
exploatare. Iar ]nc= peste un an, conform
calculelor preliminare ale economi[tilor,
situa\ia economico-financiar= a c=ii ferate
se va ameliora considerabil.

Indiscutabil, feroviarii vor face fa\= [i
acestui examen dur. Or, ei au demonstrat
]n repetate r]nduri for\= spiritual= incontes-
tabil=, r=bdare, b=rb=\ie [i chiar eroism.

Liliana NICHIFOROV

feroviar Basarabeasca. D]nsul a stabilit
clar obiectivele, a adresat apeluri sincere
[i a solicitat respectarea cu stricte\e a re-
gulilor securit=\ii circula\iei trenurilor, ]nde-
plinirea obligatorie a tuturor instruc\iunilor
de serviciu, ]ngrijirea la cel mai bun nivel
a liniei [i mijloacelor de trac\iune, redu-
cerea consumurilor de exploatare [i eco-
nomisirea acestora, participarea activ= a
fiec=rui feroviar la mic[orarea deficitului
bugetar la CFM.

To\i reprezentan\ii administra\iei }S
«CFM», care au luat cuv]ntul, [i-au expri-
mat marea ]ngrijorare ]n leg=tur= cu  situ-
a\ia la magistral= ]n ansamblu [i la nodul
feroviar Basarabeasca ]n particular. E vor-
ba de incidentele de transport, deficitul
bugetar [i, desigur, deraierea unei garni-
turi de tren la sta\ia Giurgiule[ti [i cazuri-
le de sustragere a motorinei, lipsa la unii
conduc=tori de diferit rang a responsa-
bilit=\ii pentru calitatea lucr=rilor execu-
tate, pentru p=strarea integrit=\ii patrimo-
niului de stat.

Prezent]nd o analiz= minu\ioas= a ca-
zurilor de re\inere a trenurilor ]n 4 luni ale
anului 2014 (ultima discu\ie cu acest su-
biect la depoul de locomotive nr.3 a avut
loc pe 28.08.2014) [i 2 luni de la ]ncepu-
tul anului curent, de care este responsa-
bil depoul de locomotive nr.3, Igor Mun-
teanu a confirmat cele spuse cu cifre. }n
perioada indicat= au fost constatate 81
cazuri de ]nc=lcare a orarului circula\iei

PE 19 MARTIE 2015 A AVUT LOC CONGRESUL V AL SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA
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CONGRESUL V AL SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA
s-a desf=[urat ]ntr-o atmosfer= de ]n\elegere [i sus\inere reciproc=

Moldova, care corespunde ]n totalitate obiectivelor sindicatului de profil ]n condi\iile
actuale.

}n rezultatul vot=rii, care s-a desf=[urat ]n partea final= a congresului, pre[edinte
al Sindicatului feroviarilor din Moldova a fost ales cu majoritate de voturi Ion ZAPO-
ROJAN, [ef al sec\iei unu a }S «CFM» [i pre[edinte al comitetului sindical ]n cadrul
Administra\iei CFM. Pe lista de vot s-au mai aflat ]nc= doi candida\i la postul de
pre[edinte al sindicatului de profil: Eduard BABLIUC, consilier al directorului gene-
ral al }S «CFM», [i Vladislav TREBUHOV, pre[edinte al comitetului sindical al CIC.

Pre[edintele CNSM Oleg Budza a ]nm]nat distinc\ii ale sindicatului activi[tilor
sindicali[ti de la CFM, care s-au afirmat.

Pe 19 martie 2015 a avut loc Congresul V al Sindicatului feroviarilor din Moldova.
Principalele chestiuni de pe ordinea de zi au fost: adoptarea noii redac\ii a Statu-
tului Sindicatului feroviarilor din Moldova; raportul de activitate al sindicatului de
profil ]n perioada 2010-2015; alegerea pre[edintelui Sindicatului feroviarilor din
Moldova [i a organelor de conducere ale acestuia.

La congres au participat 95 delega\i din partea organiza\iilor sindicale primare
[i 18 invita\i. La eveniment au fost prezen\i de asemenea Oleg BUDZA, pre[edinte
al Confedera\iei Na\ionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), [i Serghei TOM{A,
director general interimar al }S «Calea Ferat= din Moldova».

Congresul a aprobat noua redac\ie a Statutului Sindicatului feroviarilor din

— Vizavi de actuala situa\ie economi-
co-financiar= complicat= a c=ii ferate, tre-
buie men\ionat declinul serios ]n traficul
de marf= [i c=l=tori, care dureaz= deja de
3-4 ani. Aceast= circumstan\= s-a r=sfr]nt,
fire[te, asupra pozi\iilor de baz= ale Ma-
gistralei moldovene[ti. De r]nd cu acea-
sta, se ]nregistreaz= o sc=dere semni-
ficativ= a veniturilor din ]nchirierea vagoa-
nelor noastre de c=tre alte c=i ferate din
spa\iul feroviar CSI.

Pe parcursul anului trecut am transpor-
tat cu 350 mii tone de ]nc=rc=turi mai pu\in.
Persist= [i tendin\a descre[terii ]n traficul
de pasageri. Acesta s-a redus ]n ianuarie
2015 cu 5,2 la sut=, ]n februarie — deja
cu 7 la sut=. Cauzele s]nt bine cunoscu-
te: situa\ia politic= instabil= din Ukraina
[i restric\iile impuse de Federa\ia Rus=
migran\ilor din Moldova, dar [i criza eco-
nomic= mondial=, care ne-a creat proble-
me [i nou=.

Totu[i, chiar [i ]n aceast= situa\ie com-
plicat= Calea Ferat= din Moldova, gra\ie
ac\iunilor ]ntreprinse de administra\ie [i
suportului din partea Ministerului Transpor-
turilor [i Infrastructurii drumurilor al RM,
continu= s= func\ioneze ]n regim cuvenit,
asigur= desf=[urarea traficului de marf=
[i c=l=tori.

Fire[te, nu e deloc u[or a ]ntreprinde
ac\iuni ie[ite din comun, dar ele au fost
necesare pentru a men\ine ]ntreprinderea
pe linia de plutire. Ini\ial a fost aplicat re-
gimul de sta\ionare tehnic=, care, din p=-
cate, n-a adus rezultatele economice scon-
tate. Ulterior s-a trecut la s=pt=m]na de
munc= redus=. Feroviarii, adev=ra\i pat-
rio\i ai magistralei de fier, au con[tien-
tizat apelul administra\iei CFM, au sus\i-
nut eforturile noastre de salvare a c=ii
ferate.

Serghei TOM{A:

(Din alocu\iunea la congres)

Una din ac\iunile ]ntre-
prinse este majorarea tarife-
lor de c=l=torie ]n traficul sub-
urban de c=l=tori. Planific=m
s= ob\inem astfel suplimen-
tar cel pu\in 5 milioane lei. }n
scopul economisirii consumu-
rilor de exploatare s-a renun-
\at la circula\ia zilnic= a unor
trenuri de pasageri, care ]nre-
gistrau cel mai mic num=r de
c=l=tori. E vorba de cursele
spre Bucure[ti [i Sankt-Pe-
tersburg etc.

La ora actual= este un lux
nepermis de a transporta aer
]n loc de persoane ]n vagoa-
nele goale.

}n primele 17 zile din luna
martie curent veniturile din tra-
ficul de c=l=tori au constituit
circa 5 milioane lei ]n locul
celor 17 milioane a[teptate.
Pentru a coopta pasageri ]n
transportul feroviar au fost re-
duse tarifele la cursele inter-
na\ionale.

Fire[te, implementarea unui nivel mo-
dern de dezvoltare al CFM nu va fi posibil=
doar cu ajutorul acestor ac\iuni. Dup= cum
se [tie, Banca European= de Reconstruc\ie
[i Dezvoltare (BERD) a acordat ]ntreprinderii
noastre o prim= tran[= pentru renovarea
materialului rulant de trac\iune [i moderni-
zarea suprastructurii liniei. }n viitorul apro-
piat vor sosi ]n Moldova consultan\ii [i va
demara activitatea noastr= comun=, cu par-
ticiparea reprezentan\ilor sindicatului din
domeniu, de implementare a proiectelor.

De fiecare dat= vor fi organizate ten-
dere, ]ntregul proces de utilizare a banilor
va fi monitorizat cu stricte\e.

Se afl= ]n proces de elaborare [i pro-
iectele de modernizare a locomotivelor de
manevr= din seria CM+3, a depoului din
capital= ]n vederea exploat=rii tehnicii noi
[i implement=rii tehnologiilor performan-
te. Toate proiectele preconizate se pre-
vede a fi materializate ]n perioada anilor
2014-2024. |ine de perspectiv= [i achizi-
\ionarea unor vagoane de marf= noi, mo-
dernizarea vagoanelor de pasageri, a mij-
loacelor de semnalizare [i comunica\ii. }n-
tregul program planificat poate fi calificat
drept un salt tehnic [i tehnologic al Magi-
stralei moldovene[ti.

Problemele social-economice actuale
nu trebuie s= eclipseze acea idee nobil=,
de dragul c=reia nu ne precupe\im efor-
turile muncind la calea ferat=. Noi s]ntem
responsabili pentru soarta ]ntreprinderii
noastre, pentru prezentul [i viitorul ei. }n
acest sens a[i vrea s= sim\im um=rul si-
gur al sindicatului de profil.

— Sindicatul feroviarilor a avut grij=
mereu [i, s]nt sigur, o va face [i de acum
]nainte, de protec\ia intereselor social-
economice [i juridice ale angaja\ilor ma-
gistralei. }n acest parcurs al nostru deloc
u[or trebuie s= ne uneasc= scopuri [i
obiective comune, dorin\a de a dezvolta
mi[carea sindicalist= democratic= ]n re-
public=. Din p=cate, pe parcursul ultimilor
ani num=rul membrilor Sindicatului fero-
viarilor din Moldova s-a diminuat, dar ni-
velul de acoperire continu= s= r=m]n= ]nalt.

Am ascultat cu interes alocu\iunea dom-
nului Serghei Tom[a, viziunea sa asupra
c=ii de dezvoltare ]n continuare a dome-

Oleg BUDZA:

(Din alocu\iunea la congres)
niului, planurile de moderni-
zare a infrastructurii. Ve\i
avea de realizat ]n viitor fap-
te m=re\e [i la aceast= mun-
c= important= trebuie s= par-
ticipe neap=rat liderii sindi-
cali[ti.

C]t prive[te starea de luc-
ruri ]n \ar= \in s= men\ionez,
c= pledez ]n totalitate pentru
vectorul european de dezvol-
tare a Moldovei. Orientarea
european= nu poate fi con-
testat= [i este sus\inut= de
sindicate, dar integrarea eu-
ropean= nu trebuie s= se fac=
]n detrimentul oamenilor mun-
cii. Nu e suficient ca autori-
t=\ile numai s=-[i declare
acordul cu standardele euro-
pene, dar [i s= le implemen-
teze ]n mod real. Numai ]n
acest caz Moldova se va pu-
tea dezvolta cu succes, ceea
ce va asigura stabilitatea ]n
\ar=. Dac= ]n republic= vor fi
create locuri de munc= cu re-
munerare decent=, va ]nceta

exodul masiv al tinerilor no[tri peste ho-
tare [i \ara va deveni mai atractiv= ]n plan
investi\ional.

Nu corespund practicii interna\ionale
recompensele acordate muncitorilor pen-
tru condi\ii nocive de munc=. Cifra de 2,5
procente este pur [i simplu ridicol=. }n
Rusia acest indicator constituie 25 la sut=,
]n Ukraina — 18. Ori poate la noi condi\iile
de munc= s]nt extrem de bune? Acestea
trebuie verificate minu\ios la ]ntreprinderi,
s= fie depistate la timp bolile profesiona-
le, s= fie redus num=rul locurilor de munc=
cu condi\ii nocive. Trebuie s= lupt=m pen-
tru drepturile noastre.

«Vreau [i de acum ]nainte s= simt
sus\inerea sindicatului»

«Obiectivul de baz= al sindicatului
r=m]ne acela[i — protec\ia
intereselor social-economice
[i juridice ale salaria\ilor»

Oleg Budza

Serghei Tom[a

}nregistrarea delega\ilor
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A ac\iona ]n interesele consolid=rii

e parcursul ]ntregii perioade de
dare de seam= activitatea Sin-
dicatului feroviarilor din Moldo-
va, a organelor sale elective s-a

desf=[urat ]n condi\iile unor probleme de
producere [i sociale acute la Calea Fera-
t= a Moldovei, care s-au tot complicat de-
a lungul anilor. Sc=derea continu= a vo-
lumului de trafic, cre[terea pre\urilor, pe-
ricolul disponibiliz=rilor, legate de pre-
conizata restructurare a c=ii ferate, alte
fenomene de criz= au creat o situa\ie ex-
trem de complicat=.

Sindicatul ][i d= seama foarte bine, c=
o serie de motive cu caracter intern [i
extern impun necesitatea vital= [i urgent=
a reform=rii transportului feroviar. }n ata-
re condi\ii sarcina sindicatului este de a
nu ]mpiedica restructurarea, ci a atenua
c]t mai mult consecin\ele dureroase ale
trecerii la noile forme de gestionare ]n co-
lectivele de munc= [i a proteja maxim drep-
turile sociale [i interesele economice ale
membrilor sindicatului. }n acest scop tre-
buie s= dispunem de informa\ii veridice,
care vor servi colectivului drept c=l=uz= ]n
ac\iunile constructive, menite s= ajute la
dep=[irea dificult=\ilor din domeniu.

}n contextul restructur=rilor preconiza-
te la }S «Calea Ferat= din Moldova», Sin-
dicatul feroviarilor din Moldova a solicitat
angajatorului participarea sindicatului la
elaborarea programelor de asanare eco-
nomic= a domeniului. Din p=cate, aceste
adres=ri c=tre Administra\ia c=ii ferate au
r=mas f=r= r=spuns. Ac\iunile sindicatului
de a repune pe f=ga[ul cuvenit dialogul
social n-au dat deocamdat= rezultate.

Colectivele de munc= de la calea ferat=
s]nt nemul\umite de dispozi\ia nr.595 din
28.08.2014 a [efului magistralei privind
anularea ]nlesnirilor de transport (F-6) pen-
tru c=l=toriile pe c=ile ferate din alte \=ri.
F=r= a \ine cont de opinia sindicatului edi-
ficiile sportive au fost transmise unui club
privat, ceea ce face imposibil= desf=[u-
rarea ac\iunilor sportive la magistral=.

Consiliul sindicatului recunoa[te nece-
sitatea reducerii cheltuielilor. Dar n-ar fi
corect s= se economiseasc= doar din con-
tul diminu=rii fondului de retribuire a muncii
[i consumurilor ]n medicin=. Cea mai just=
[i logic= solu\ie este c=utarea cu insis-
ten\= a rezervelor la toate capitolele de
cheltuieli, inclusiv perfec\ionarea tehno-
logiei muncii, economisirea combustibilului
[i resurselor energetice, a materialelor,
facilit=\ile fiscale [i, cel mai important —
stoparea consumurilor neproductive, a fur-
turilor.

}n perioada de referin\= Consiliul sindi-
catului, Prezidiul acestuia, comitetele sin-
dicale [i-au orientat activitatea spre con-
solidarea coeziunii sindicatului, cre[terea
autorit=\ii acestuia ]n r]ndurile feroviarilor.
Aceste eforturi n-au fost zadarnice: 99,4

pozi\iilor sindicatului feroviarilor
Inna VODEANI|KAIA,
vicepre[edinte al Sindicatului feroviarilor din Moldova
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la sut= din angaja\ii ]ntreprinderii
s]nt membri de sindicat. Nivelul
at]t de ]nalt al calit=\ii de mem-
bru al sindicatului impune [i de
acum ]ncolo necesitatea unei
munci organizatorice cotidiene.
Solu\ionarea cu succes a proble-
melor sociale trebuie s= serveas-
c= la cre[terea autorit=\ii sindi-
catului feroviarilor [i la consolida-
rea r]ndurilor sale. {tim cu to\ii
care s]nt consecin\ele nivelului
redus al calit=\ii de membru de

sindicat: discriminarea angaja\ilor, acuti-
zarea problemelor sociale.

Cur]nd legisla\ia ne va permite utiliza-
rea Contractului colectiv de munc= drept
motivare pentru a deveni membru al sin-
dicatului.

Sindicatul feroviarilor din Moldova in-
clude ]n componen\a sa 48 organiza\ii
primare, 296 membri ai comitetelor sindi-
cale, 253 comitete sindicale de sec\ie cu
726 membri de sindicat.

}n perioada de referin\= Sindicatul fero-
viarilor a organizat 11 [edin\e plenare, ]n
cadrul c=rora s-a discutat «Despre activi-
tatea Prezidiului Consiliului sindicatului ]n
perioada dup= Congresul III [i realizarea
programului pe anii 2010-2015»; 3 [edin\e
plenare cu urm=toarele subiecte: «Despre
]ndeplinirea angajamentelor bilaterale, sti-
pulate ]n Contractul colectiv de munc= pe
anii 2011, 2012, 2013», «Cu privire la pre-
g=tirea [i desf=[urarea Congresului IV ex-
traordinar al sindicatului pentru alegerea
pre[edintelui sindicatului», «D=ri de seam=
[i alegeri ]n Sindicatul feroviarilor [i bilan-
\urile campaniei de dare de seam= [i ale-
geri», «Despre programul de cre[tere a ran-
damentului activit=\ii de producere al }S
«Calea Ferat= din Moldova», «Despre bilan-
\urile activit=\ii }S «Calea Ferat= din Mol-
dova» [i perspectivele pentru perioada ur-
m=toare», «Cu privire la proiectul statutului
Sindicatului feroviarilor din Moldova»; 49
[edin\e ale Prezidiului, ]n cadrul c=rora
s-au examinat 482 chestiuni actuale pen-
tru sindicat.

Eficien\a activit=\ii sindicatului depin-
de la modul direct de suportul informa-
\ional. Trebuie s= constat=m, c= membrii
forma\iunii s]nt informa\i extrem de pu\in
despre activitatea desf=[urat= de Consi-
liului sindicatului, organiza\iile sindicale
primare [i despre rezultatele ]nregistrate
]n astfel de domenii precum ameliorarea
condi\iilor de munc=, protec\ia interese-
lor sociale, de munc=, profesionale, eco-
nomice [i altor interese individuale [i co-
lective ale feroviarilor.

Mai mult ca at]t: majoritatea salaria\ilor
consider=, c= toate realiz=rile pozitive se
]nt]mpl= de la sine, ele «cad din cer», iar
pentru problemele nesolu\ionate poart= vi-
na sindicatul.

F=r= ]ndoial=, avem [i noi lacune, exis-
t= probleme nerezolvate, dar feroviarii —
membri ai sindicatului — trebuie s= [tie
despre rezultatele pozitive ale activit=\ii or-
ganiza\iilor sindicale. Deficitul informa\io-
nal este o lacun= serioas= ]n munca noa-
str= [i ea urmeaz= a fi lichidat= imediat.

}n perioada de referin\= Sindicatul fero-
viarilor din Moldova a examinat 535 cereri
ale feroviarilor. Ele au vizat ]nc=lcarea
termenului de achitare a salariilor, majo-
rarea salariilor, nerespectarea normelor
legisla\iei muncii ]n cazul reducerii func-

\iilor [i a personalului, acordarea ajuto-
rului material garantat de Contractul co-
lectiv de munc= [i alte aspecte. S-au
]nmul\it cazurile de concediere a ferovia-
rilor f=r= a se respecta legisla\ia muncii.
E de mirare, c= unele comitete sindicale
]n\eleg gre[it func\ia lor de protec\ie [i
insist= orbe[te asupra justific=rii ]nc=lc=-
rilor: absen\e nemotivate, consumarea
b=uturilor alcoolice la locurile de munc=,
furturi.

La cea de-a IX-a [edin\= plenar= a sa
din 16.09.2014 prezidiul Consiliului sindi-
catului a adoptat decizia privind desf=[u-
rarea d=rilor de seam= [i alegerilor ]n or-
ganiza\iile sindicale primare. Aceast= cam-
panie a avut loc ]n perioada iulie-decem-
brie 2014, oferind posibilitatea scoaterii
]n vileag a problemelor adordate ]n cadrul
adun=rilor, conferin\elor, ceea ce a f=cut
s= creasc= autoritatea organiza\iilor sin-
dicale, a contribuit la consolidarea unit=\ii
[i nivelului de organizare al mi[c=rii sin-
dicaliste. Activul sindicalist de la calea
ferat= num=r= ]n prezent mai bine de 1000
membri de sindicat, 50 la sut= dintre care
s]nt femei. 31 la sut= din pre[edin\ii co-
mitetelor sindicale [i 36 la sut= din pre-
[edin\ii comitetelor sindicale de sec\ie au
fost ale[i pentru prima oar=. Noua com-
ponen\= a Consiliului sindicatului, Prezi-
diului acestuia urmeaz= s= desf=[oare un
volum mare de munc= pentru antrenarea
]n activitatea sindicalist= a acestor acti-
vi[ti.

Organiza\ia sindical= a c=ii ferate are
]n componen\a sa un num=r mare de acti-
vi[ti, care prin cuv]nt [i fapte contribuie la
consolidarea autorit=\ii sindicatului, cre[-
terea rolului acestuia ]n solu\ionarea pro-
blemelor sociale, protejarea drepturilor
membrilor sindicatului. Pe parcursul unei
perioade ]ndelungate asemenea calit=\i au
demonstrat Dumitru Fisiuc, pre[edinte al
comitetului sindical  al sec\iei linii Ocni\a;
Constantin Dolo[can, pre[edinte al comi-
tetului sindical al sec\iei linii Chi[in=u, pre-
[edinte al Consiliului pre[edin\ilor comi-
tetelor sindicale de la nodul feroviar din
capital=; Ana Mironiuc, pre[edinte al co-
mitetului sindical al sta\iei B=l\i; Valenti-
na Draganova, pre[edinte al comitetului
sindical al remizei vagoane nr.2.

Un num=r mare de activi[ti sindicali[ti
nu posed= studii speciale ]n domeniu. De
regul=, ace[tea s]nt muncitori, ingineri,
tehnicieni, func\ionari, care, fiind ale[i ]n
func\ia de pre[edin\i ai organiza\iilor sin-
dicale, de r]nd cu obliga\iuniule de servi-
ciu ]nsu[esc arta de a comunica cu oame-
nii, ]nva\= s= se orienteze [i s= cunoasc=
principiile rela\iilor actuale de munc= [i
social-economice.

A devenit stringent= modificarea Sta-
tutului asocia\iei sindicale a feroviarilor din
Moldova, valabil din anul 2001. }n acest
scop Consiliul sindicatului, Prezidiul s=u
a ]ntreprins toate ac\iunile pentru a pre-
zenta actualului Congres noua redac\ie a
Statutului sindicatului, ajustat= plenar la
realit=\ile zilei de azi a sindicatului. Dele-
ga\ii Congresului V al sindicatului au adop-
tat noul Statut al organiza\iei, menit s=
consolideze ]n continuare unitatea sindi-
catului, s= sporeasc= disciplina executiv=
la toate nivelurile, poten\ialul func\iilor de
protec\ie ale sindicatului, s= intensifice
activitatea organiza\iilor sindicale.

Consiliul sindicatului, Prezidiul au acor-

dat aten\ie sus\inut= instruirii activului sin-
dicalist. Necesitatea de a munci ]n condi\ii
noi, deosebite de cele anterioare, face ca
sindicatul, liderii lui s= adopte noi abord=ri
[i solu\ii, inclusiv ]n ceea ce \ine de pre-
g=tirea cadrelor sindicale.

Ast=zi un activist sindicalist are nevoie
de un anumit volum de cuno[tin\e, inclu-
siv din domeniul economic [i juridic. }n
perioada de referin\= Consiliul sindicatului,
Prezidiul acestuia au organizat 21 semi-
nare cu participarea speciali[tilor Con-
federa\iei Na\ionale a sindicatelor din Re-
publica Moldova, Institutului muncii al sin-
dicatelor, doctorului ]n drept F.Cap[a, pre-
cum [i a speciali[tilor din domeniul psi-
hologiei. Planul de instruire a inclus ase-
menea chestiuni precum dreptul sindica-
list, managementul sindicalist, Contractul
colectiv de munc=, procedura ]ncheierii
contractelor colective, mijloacele financia-
re [i eviden\a contabil= ]n cadrul sindica-
tului etc.

Consiliul Sindicatului feroviarilor din
Moldova va avea [i de acum ]ncolo sarci-
na de a organiza preg=tirea cadrelor din
domeniu, capabile s= abordeze liber [i s=
solu\ioneze profesionalist problemele ce \in
de protec\ia drepturilor de munc= [i so-
cial-economice ale membrilor sindicatului.

Sindicatul feroviarilor din Moldova va
marca anul acesta o dat= important=. }n
luna octombrie se vor ]mplini 110 ani ai
mi[c=rii sindicaliste de mas=. Misiunea
Consiliului sindicatului, Prezidiului s=u es-
te de a folosi acest jubileu drept prilej de
cugetare [i interpretare a experien\ei tu-
turor perioadelor de dezvoltare a organi-
za\iei sindicale a feroviarilor [i evaluare
]ntr-un mod nou a tuturor elementelor po-
zitive ree[ind din situa\ia social-economic=
actual= [i noile obiective. Este necesar a
elabora planul ac\iunilor de preg=tire c=tre
acest eveniment.

Pe parcursul ultimilor cinci ani Consiliul
Sindicatului feroviarilor ]n comun cu orga-
niza\iile sindicale primare, consiliile pre[e-
din\ilor nodurilor feroviare au ]ntreprins ac\i-
uni de renovare [i reorientare a activit=\ii
Sindicatului feroviarilor ]n vederea realiz=rii
func\iilor sale de protec\ie. Bine]n\eles, nu
ne-a reu[it mereu totul cum ne-am dorit [i
cum a impus-o via\a. Au existat [i gre[eli,
[i lacune. Totu[i, a[i vrea s= exprim mem-
brilor Consiliului sindicatului, Prezidiului
acestuia, comitetelor sindicale profunda
recuno[tin\= [i mul\umire pentru implica-
rea ]n activitatea organiza\iei, pentru efor-
turile depuse ]n interesul sindicatului, ]n
pofida tuturor dificult=\ilor.

O responsabilitate deosebit= cade pe
umerii sindicatului ast=zi, ]n perioada cri-
zei financiare mondiale. Or, trebuie s=
p=str=m convingerea, c= vom reu[i s= de-
p=[im consecin\ele negative, [i s= ]nce-
pem urm=toarea etap= a activit=\ii mult
mai uni\i, mai mobiliza\i pentru a atinge
scopurile propuse.

Din numele actualei componen\e a
Consiliului sindicatului vreau s= exprim
speran\a, c= acest Congres de dare de
seam= [i alegeri se va desf=[ura ]ntr-o
atmosfer= constructiv= [i c=, mai ]nt]i de
toate, ne vom c=l=uzi cu to\ii de interese-
le consolid=rii pozi\iilor sindicatului, cre[-
terii rolului acestuia ]n realizarea faptelor
practice concrete.

Din raportul despre activitatea Sindicatului
feroviarilor din Moldova [i organelor sale
eligibile ]n perioada 2010-2015

Inna Vodeani\kaia
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indicatele organizeaz= reabilita-
rea s=n=t=\ii salaria\ilor la sta-
\iuni balneoclimaterice [i ]ntre-
marea copiilor [i adolescen\ilor

]n institu\ii specializate ]n conformitate cu
regulamentele aprobate de Guvernul RM
[i cu legile privind bugetul asigur=rii so-
ciale de stat, bugetul de stat. Cheltuielile
s]nt achitate de Casa Na\ional= a Asigur=-
rilor sociale de stat, bugetul de stat [i Sin-
dicatul feroviarilor din Moldova. Mijloace-
le financiare au fost distribuite filialelor
c=ii ferate propor\ional cu suma cotiza\iilor
de asigurare social= calculate pe anul an-
terior.

}n perioada de referin\= au fost reali-
zate 243 bilete de tratament, cu reducere
de 80 la sut= din cost, ]n valoare total=
de 1066989 lei. Pre\ul mediu al biletului,
achitat fiec=rui membru al sindicatului din
aceste mijloace, a crescut an de an de la
4100 p]n= la 4500 lei.

}n perioada de referin\= 1084 copii [i
adolescen\i cu p=rin\i-feroviari au bene-
ficiat de foi de odihn= ]n sum= de 1274609
la taberele de agrement «Andrie[» din lo-
calitatea Ivancea, «Energeticianul», «Per-
lele Nistrului», «Kemping» din Vadul lui
Vod=, «Dumbravacoop» de la Peresecina,
«Sadova», «La popas» din Molovata Nou=,
«Dumbrava Alb=» din B=l\i, «Victoria» de
la Soroca, «Pro S=n=tatea» din Ungheni.
Aceste foi de odihn= pentru copii au fost
oferite gratuit. Perioada de odihn= a con-
stituit 10 zile. S-a \inut cont de dolean\ele
consiliilor nodurilor feroviare la alegerea
taberelor [i stabilirea num=rului de copii
pentru fiecare tur=.

Pe parcursul perioadei de referin\= an-
gaja\ii c=ii ferate [i veteranii muncii au
beneficiat de bilete de tratament la Cen-
trul de recuperare. Conform graficului ap-
robat, anual [i-au ]ntremat s=n=tatea aici
2413 persoane, fiecare c]te 11-12 zile.
Cheltuielile din mijloacele Sindicatului
feroviarilor din Moldova au constituit
2 324 727 lei, c]te 1050 lei pentru fiecare
membru de sindicat. Biletele au fost dis-
tribuite conform cererilor depuse [i pre-
scrip\iilor medicale prin intermediul con-
siliilor sindicale de la nodurile ferovia-
re [i comitetele sindicale ale filialelor ma-
gistralei ]n dependen\= de num=rul memb-
rilor sindicatului. Ele au fost gratuite. Finan-
\area a fost asigurat= din contul cotiza\iilor
de membru ale Sindicatului feroviarilor [i
din mijloacele }S «CFM».

}n conformitate cu legisla\ia RM, cos-
tul biletului de tratament este impozitat.
}n anul 2013 s-a stabilit un pre\ de 6700
lei pentru bilet. Suma maxim= a impozi-
tului  ]n dependen\= de salariul calculat a
constituit 1150 lei. Pentru pensionari ea
a fost de 579 lei. Din aceast= cauz= fero-
viarii au ]nceput s= renun\e la biletele de
tratament la Centrul de recuperare. Func-
\ionarii sindicali[ti au trebuit s= explice
oamenilor legisla\ia cu privire la impozite
[i m=rimea acestora. La insisten\a Sindi-
catului feroviarilor, ]ncep]nd cu luna au-

Fortificarea s=n=t=\ii [i odihna
feroviarilor — ]n vizorul

sindicatului
gust 2013 costul biletelor de tratament
s-a ieftinit p]n= la 4510 lei. Sindicatul a
negociat ]n permanen\= cu Administra\ia
c=ii ferate, s-au convocat ]ntrevederi co-
mune cu speciali[tii, ]n cadrul c=rora s-a
discutat fiecare posibilitate de reducere a
cheltuielilor.

Comisia de control [i revizie a efec-
tuat la toate nodurile feroviare controale
privind corectitudinea eviden\ei, distribuirii
[i eliber=rii biletelor de tratament. Rezul-
tatele lor au fost examinate la [edin\ele
prezidiului Consiliului. Pre[edin\ii comite-
telor sindicale au fost aten\iona\i asupra

inadmisibilit=\ii comiterii unor asemenea
]nc=lc=ri precum luarea deciziilor numai
de comitetele sindicale, nerespectarea
principiului de eliberare a biletelor o dat=
]n doi ani la Centrul de recuperare [i o da-
t= ]n trei ani la sta\iuni balneoclimaterice,
acordarea biletelor de odihn= ]n alt= pe-
rioad= dec]t concediile ordinare, conce-
diile pentru zilele de munc= ]n plus ori cele
f=r= plat=, cu ata[area dispozi\iei admi-
nistra\iei filialei.

}n fiecare an departamentul finan\e a
organizat seminare cu trezorierii comitete-
lor sindicale pentru a-i informa despre sta-
rea [i importan\a resurselor financiare ale
organiza\iilor sindicale, pentru instruire [i
aplicarea actelor normative ce \in de activi-
tatea financiar-contabil=, ]ntocmirea rapo-
artelor financiare [i particularit=\ile eviden-
\ei contabile ]n organiza\iile necomerciale.

Noua componen\= a Consiliului sindi-
catului trebuie s= fie preg=tit= pentru im-
plementarea politicii financiare unice. Mun-
ca ]n acest sens urmeaz= a fi ]nceput= c]t
mai de cur]nd, deoarece eviden\a conta-
bil= ]n cadrul comitetelor sindicale devine
tot mai complicat= cu fiece an.

Experien\a colegilor no[tri demonstrea-
z=, c= centralizarea va permite a ]mbu-
n=t=\i semnificativ situa\ia financiar= a or-
ganiza\iilor sindicale, asigur= folosirea ra-
\ional= [i eficient= a mijloacelor b=ne[ti,
exclude ]n totalitate volumul mare de mun-
c=, necesar ]n cazul eviden\ei contabile
de sinest=t=toare.

SSSSS

Din Programul de activitate
al Sindicatului feroviarilor

din Moldova pe anii 2015-2020
1. }n scopul asigur=rii angaj=rii eficien-

te ]n c]mpul muncii, cre[terii salariilor [i
nivelului de via\= al membrilor sindicatului:

— a ]nf=ptui reglementarea raporturi-
lor sociale de munc= ]n baza Contractului
colectiv, care stipuleaz= responsabilitatea
reciproc= concret= a angajatorilor [i anga-
ja\ilor pentru rezultatele de producere [i
economice ale activit=\ii. A ob\ine reali-
zarea plenar= a ]nlesnirilor [i garan\iilor
sociale;

— ]n comun cu partenerii sociali a face
anual bilan\urile ]ndeplinirii Contractului
colectiv de munc= [i a le aduce la cuno-
[tin\a tuturor membrilor sindicatului;

— a ob\ine cre[terea nivelului retribui-
rii muncii angaja\ilor, o m=rime minim= a
salariilor nu mai mic= dec]t minimumul de
via\=;

— a dezvolta [i consolida parteneria-
tul social, a colabora activ cu angajatorii
[i asocia\iile acestora pe principii de inter-
ac\iune echitabil=. A sprijini organele eco-
nomice ]n eforturile lor de cre[tere a ran-
damentului activit=\ii economice [i de pro-
ducere a }S «Calea Ferat= din Moldova»,
filialelor sale, de consolidare a disciplinei
de munc= [i tehnologice;

— a elabora [i participa la crearea unor
programe de scurt= durat= [i pe termen
lung de protec\ie a intereselor sociale [i
de munc= ale angaja\ilor;

— a participa la dirijarea procesului de
producere, la stipularea condi\iilor de mun-
c= pentru salaria\i, de retribuire, de acor-
dare a recompenselor, la stabilirea ]nlesni-
rilor [i garan\iilor sociale, inclusiv a orga-
nelor sindicale eligibile.

2. }n scopul realiz=rii dreptului sindi-
catului de a supraveghea garantarea
unor condi\ii sigure [i s=n=toase de
munc=:

— a cere crearea condi\iilor sigure [i
s=n=toase de munc= la fiecare loc de
munc=;

— a elabora ]n comun cu angajatorii
ac\iuni de ameliorare a condi\iilor [i pro-
tec\ie a s=n=t=\ii [i securit=\ii muncii, pre-
venire a traumatismelor de producere, a
bolilor profesionale;

— a ob\ine atestarea la timp [i calita-
tiv= a locurilor de munc= [i ]n dependen\=

de rezultatele ei a le ajusta la normele de
protec\ie a s=n=t=\ii [i securitate a mun-
cii;

— a lupta pentru reducerea locurilor
de munc= cu condi\ii nocive [i periculoa-
se de munc=, achitarea ]n volum deplin
angaja\ilor a recompenselor pentru condi\ii
nocive de munc=;

— a ]ntreprinde ac\iuni pentru asigu-
rarea la timp a angaja\ilor cu ]mbr=c=-
minte, ]nc=l\=minte special= calitativ= cer-
tificat= [i cu alte mijloace de protec\ie in-
dividual=, cu uniforme.

3. }n scopul asigur=rii protec\iei juri-
dice [i sociale:

— a institui controlul sindical asupra
respect=rii legisla\iei muncii, altor acte ju-
ridice, ce con\in norme ale dreptului mun-
cii, legisla\iei cu privire la sindicate, asupra
]ndeplinirii condi\iilor Contractului colec-
tiv de munc=;

— a proteja drepturile [i interesele so-
ciale, de munc= [i economice individuale
[i colective ale membrilor sindicatului ]n

raporturile cu angajatorii, inclusiv [i ]n
cazul adopt=rii de c=tre ace[tea a unor
acte normative interne, ce \in de stabili-
rea  sistemului de retribuire a muncii, tim-
pul de munc= [i cel de odihn=, orarul de
munc=, protec\ia s=n=t=\ii [i securitatea
muncii, reducerea num=rului de angaja\i
[i a func\iilor etc., prin exprimarea unor
opinii motivate.

4. }n scopul consolid=rii organizatorice
[i financiare a sindicatului.

}n anul curent se vor ]mplini 110 ani
de la crearea Sindicatului feroviarilor din
Moldova. }n leg=tur= cu acest eveniment:

— a organiza o festivitate, consacrat=
jubileului;

— a ]ntreprinde ac\iuni pentru consoli-
darea unit=\ii sindicatului ]n baza perfec-
\ion=rii ]n continuare a formelor, metode-
lor [i stilului de activitate al organelor sin-
dicale ]n vederea asigur=rii protec\iei drep-
turilor [i intereselor sociale, de munc= [i
economice ale membrilor sindicatului;

— a desf=[ura munca de perfec\ionare
a structurii organizatorice a Sindicatului;

— a crea un sistem eficient de suprave-
ghere a respect=rii statutului Sindicatului
feroviarilor, deciziilor congreselor, con-
ferin\elor, adun=rilor, organelor sindicale
eligibile;

— a dezvolta leg=turile [i colaborarea
cu sindicatele de profil din str=in=tate [i
cu asocia\iile sindicale interna\ionale ]n
interesele sindicatului;

— a asigura formarea [i promovarea
unei politici financiare unice ]n cadrul sin-
dicatului, a ob\ine respectarea ei de c=tre
toate organiza\iile sindicale;

— a asigura achitarea, colectarea in-
tegral= [i respectarea procedurii stabilite
de distribuire a cotiza\iilor de membru al
sindicatului, a ]ntreprinde ac\iuni de cre[-
tere a disciplinei executive la asigurarea
financiar= a activit=\ii statutare a sindica-
tului, a responsabilit=\ii personale a pre[e-
din\ilor organiza\ii lor sindicale primare
pentru realizarea deciziilor organelor sin-
dicale eligibile;

— a duce eviden\a strict= a veniturilor
[i cheltuielilor organiza\iilor sindicale, fo-
losirea cu un anumit scop a mijloacelor
conform devizelor aprobate, a prezenta
f=r= ]nt]rziere Consiliului sindicatului ra-
poartele financiare;

— a asigura dezvoltarea [i consolida-
rea tuturor verigilor sindicale, aplicarea
celor mai avansate forme [i metode de
activitate organizatoric=, menite s= con-
solideze disciplina executiv=, poten\ialul
activului sindicalist, s= sporeasc= motiva-
rea calit=\ii de membru al sindicatului, s=
completeze r]ndurile sindicatului cu noi
membri, ]n special tineri;

— a desf=[ura munca sistematic= de
instruire, formare [i preg=tire a unei re-
zerve eficiente de cadre [i activ sindica-
list, complet]nd-o cu membri tineri activi
ai sindicatului;

— a munci la crearea spa\iului informa-
\ional unic al organiza\iilor sindicale ale
feroviarilor, a spori eficien\a suportului
informa\ional pentru membrii de sindicat.

Petru Cerne\chii d= citire ordinii de zi

Delega\ii aprob= ordinea de zi
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CONGRESUL V AL SINDICATULUI FEROVIARILOR DIN MOLDOVA
s-a desf=[urat ]ntr-o atmosfer= de ]n\elegere [i sus\inere reciproc=

La congresul V al Sindicatului feroviarilor din Moldova a
fost ales cu majoritate de voturi ]n func\ia de pre[edinte al
sindicatului de profil Ion ZAPOROJAN.

Ion ZAPOROJAN:
din programul preelectoral

— V=d necesitatea cre[terii indepen-
den\ei [i rolului organiza\iilor sindicale ]n
reglementarea rela\iilor de munc=, precum
[i ]n consolidarea pozi\iilor acestora ]n
calitate de subiect al dreptului de munc=.

Consider c= anume ]n acest moment
pot aduce mai mult folos la solu\ionarea
problemelor colectivului nostru ]n calitate
de pre[edinte al Sindicatului feroviarilor
din Moldova [i de aceea am luat decizia
de a candida la aceast= func\ie respon-
sabil=.

Direc\iile principale de activitate ]n
cazul alegerii mele ]n calitate de pre-
[edinte:

1. Reprezentarea [i protec\ia dreptu-
rilor profesionale, economice, de munc=,
sociale — colective [i individuale — ale
membrilor sindicatului din domeniu:

— ]n rela\iile cu angajatorul, instan\ele
de drept, organele publice de toate nive-
lurile, cu organiza\iile ob[te[ti;

— promovarea ac\iunilor de asigurare
a fiec=rui membru al sindicatului cu sala-
rii echitabile, acordate la timp, ]n confor-
mitate cu valoarea de pia\= a for\ei sale
de munc=;

— protec\ia fiec=rui membru al sindi-
catului contra f=r=delegilor angajatorului,
pedepsirea ori concedierea ilegal=;

— asigurarea garan\iilor sociale mem-
brilor sindicatului, stipulate de legisla\ie,
Contractul colectiv de munc= [i alte acte
normative, vizavi de acordarea ]nlesniri-
lor [i recompenselor, asisten\a juridic= gra-
tuit= ]n caz de necesitate la examinarea
litigiilor de munc=.

2. Asigurarea transparen\ei activit=\ii
sindicatului:

— a informa colectivul despre munca
desf=[urat= ]n vederea protec\iei dreptu-
rilor [i intereselor membrilor sindicatului,
folosind ]n acest scop toate tipurile de in-
formare ]n mas=. Consider necesar crea-
rea site-ului Sindicatului feroviarilor din
Moldova;

— a reveni la practica d=rilor de seam=
despre munca ]nf=ptuit= ale organelor elec-
tive ale sindicatului.

3. Controlul st=rii protec\iei muncii:
— a elabora un sistem de asigurare a

legalit=\ii rela\iilor de munc=, realizare a
supravegherii stricte a ]ndeplinirii fiec=rei

prevederi a Contractului colectiv de munc=;
— organizarea controlului cuvenit al con-

di\iilor de munc= [i odihn=, al protec\iei s=-
n=t=\ii feroviarilor;

— efectuarea examenelor medicale pro-
filactice, ]ntremarea feroviarilor;

— supravegherea activit=\ii institu\iilor
medicale, analiza cazurilor de ]mboln=vire
a feroviarilor;

— ]n cazul ]nr=ut=\irii condi\iilor de mun-
c= a cere de urgen\= angajatorului s= ]ntre-
prind= ac\iuni pentru lichidarea nereguli-
lor.

4. }n scopul protec\iei drepturilor [i so-
lu\ion=rii litigiilor colective de munc= a so-
licita organelor competente anularea p.p.2
[i 3 ale art.21 din Codul transportului fero-
viar al Republicii Moldova ca fiind ]n con-
tradic\ie cu legisla\ia ]n vigoare [i cu con-
ven\iile interna\ionale.

A ob\ine revenirea la pensionarea mai
devreme a unor categorii de angaja\i, pre-
cum mecanicii de locomotiv= [i mecani-
cii-secunzi, montatorii linii.

5. }n activitatea mea m= voi c=l=uzi
de principiile democratice de colegialita-
te [i transparen\=, voi pleda pentru disci-
plin=, solidaritate [i unitate la toate nive-
lurile organiza\iei sindicale, precum [i ]n
cadrul Confedera\iei Sindicatelor din Re-
publica Moldova [i diverselor asocia\ii
interna\ionale ale sindicatelor.

6. }n scopul asigur=rii c=ii ferate cu
speciali[ti buni ]n domeniu consider ne-
cesar a ac\iona constructiv [i ]n comun cu
administra\ia ]ntreprinderii la ]ncheierea
unor acorduri cu institu\iile de ]nv=\=m]nt
superior din \=rile vecine pentru instrui-
rea acolo a tinerilor no[tri, deoarece ]n
urm=torii cinci ani calea ferat= ar putea
s= r=m]n= f=r= speciali[ti cu studii supe-
rioare ]n domeniul transportului feroviar.

Con[tientizez marea responsabilitate
pe care mi-o asum dac= voi fi ales pre-
[edinte al sindicatului. Sper c= ]mpreun=
cu administra\ia }S «Calea Ferat= din Mol-
dova» vom reu[i s= scoatem din impas
]ntreprinderea, iar tinerii vor dori s= se an-
gajeze aici.

Voi depune toate eforturile, cuno[tin-
\ele, experien\a [i tenacitatea pentru a
]ndrept=\i ]ncrederea colectivului.

Ion Zaporojan s-a n=scut pe 21 septembrie 1962 ]n satul F]nt]ni\a din raionul
Dondu[eni.

Dup= absolvirea [colii medii, ]n perioada septembrie 1977 – august 1980 a
]nv=\at la [coala tehnico-profesional= nr.34 din ora[ul Flore[ti, c=p=t]nd specia-
litatea montator ma[ini [i mecanisme ]n construc\ii.

}n luna noiembrie 1980 a fost ]nrolat ]n armat= pentru satisfacerea serviciului
militar ]n termen. }n timpul lui, din septembrie 1981 p]n= ]n octombrie 1982, a
f=cut cursuri de sublocotenent. }n perioada octombrie 1982 – august 1986 s-a
aflat ]n armat= ]n localitatea Milovi\a (Cehoslovacia).

}n luna august a anului 1986 este admis la {coala militar= superioar= a
unit=\ilor feroviare [i comunica\iilor militare din Leningrad (Rusia), pe care a
absolvit-o ]n mai 1990, iar ]n iulie 1990 este desemnat ]n func\ie de ajutor al
comandantului militar al sectorului feroviar [i sta\iei Jmerinka (Ukraina), activ]nd
]n aceast= func\ie p]n= ]n luna mai 1992.

}n perioada mai 1992 – octombrie 2001 este militar ]n Armata Na\ional= a
Republicii Moldova, ocup]nd diferite posturi: de la ajutor superior al comandan-
tului militar al sectorului feroviar [i sta\iei Chi[in=u p]n= la [ef al sec\iei comunica\ii
militare a Ministerului Ap=r=rii al RM, av]nd gradul de colonel.

Din septembrie 1997 p]n= ]n iulie 1999 ][i face studiile ]n cadrul Academiei
de pe l]ng= Guvernul Republicii Moldova — referent rela\ii interna\ionale,  sec\ia
cu frecven\= redus=.

}n anul 2001 ][i ]ncepe activitatea de munc= la Calea Ferat= a Moldovei,
unde din luna noiembrie a aceluia[i an p]n= ]n mai 2003 ocup= func\ia de vice-
director general al }S «Calea Ferat= din Moldova» responsabil de regim [i secu-
ritate economic=, ]n perioada mai 2003 – iunie 2011 este [ef al serviciului trafic
[i activitate comercial=, din iulie 2011 p]n= ]n iulie 2013 — sef al serviciului
special, din iulie 2013 p]n= ]n februarie 2014 — director al Direc\iei trafic de
marf=, iar din iulie 2013 p]n= ]n octombrie 2013 — prim-vicedirector general
interimar al }S «Calea Ferat= din Moldova».

Din luna februarie 2014 p]n= ]n prezent a ]ndeplinit func\ia de [ef al sec\iei
unu a Administra\iei c=ii ferate.

}n luna martie 2013 a fost ales ]n componen\a comitetului sindical al
Administra\iei magistralei, fiind vicepre[edinte al comitetului sindical de sec\ie,
pre[edinte al comitetului sindical de sec\ie, vicepre[edinte al comitetului sindi-
cal, iar din noiembrie 2014 — pre[edinte al comitetului sindical din cadrul
Administra\iei c=ii ferate.

E c=s=torit. Are doi copii.

NOT+ INFORMATIV+

Vot secret

}naintez propunerea...
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S= fie protejate mai eficient
interesele feroviarilor

— Succesul realiz=rii sarcinilor multi-
ple depinde semnificativ de nivelul de
preg=tire al cadrelor ]n toate verigile sin-
dicatului nostru. Noul Consiliu al sindica-
tului trebuie s= continuie munca de ins-
truire a activi[tilor sindicali[ti, s= l=rgeas-
c= r]ndurile participan\ilor la seminare, s=
nu se limiteze doar la instruirea ]n cadrul
Institutului muncii a pre[edin\ilor comite-
telor sindicale, trezorierilor, dar s= includ=
]n sistemul de instruire [i vicepre[edin\ii
comitetelor sindicale, pre[edin\ii comite-
telor sindicale de sec\ie.

Vreau s= exprim sincere mul\umiri pre-
zidiului Sindicatului feroviarilor pentru c=
mi-a oferit posibilitatea de a participa la
instruire ]n cadrul unor proiecte interesan-
te. Consider activitatea Consiliului sindi-
catului satisf=c=toare.

Tatiana VARTIC,
pre[edinte al comitetului sindical
al Direc\iei deservire a c=l=torilor
(Din alocu\iunea la congres)

— }n lista problemelor sociale, pe care
urmeaz= s= le solu\ioneze administra\ia
c=ii ferate [i sindicatul, cea cu privire la
salarii este, indiscutabil, primordial=. Pe
parcursul ultimilor patru ani salariile fero-
viarilor s-au majorat, dar cre[terea pre-
\urilor ]n aceea[i perioad= le-au dep=[it.
Noi sper=m foarte mult, c= administra\ia
}S «CFM» planific= sporirea ]n continuare
a salariilor reale ale angaja\ilor, astfel ]nc]t
acestea s= ating= ]n medie 4-5 mii lei.

}n prezent este ]n curs de elaborare
un nou sistem corporativ de remunerare
a muncii, menit s= stabileasc= o leg=tur=
str]ns= ]ntre volumul, calitatea muncii [i
remunerarea ei, crearea condi\iilor pen-
tru motivarea concret= a eforturilor an-
gaja\ilor de toate categoriile. Sistemul
tarifar de salarizare a muncii feroviarilor
trebuie schimbat esen\ial.

}n acela[i timp fiecare dintre noi tre-
buie s= con[tientizeze, c= mijloacele su-
plimentare pentru retribuirea muncii la
calea ferat= urmeaz= a fi c][tigate ]n baza
sporirii volumului de trafic, optimiz=rii con-
sumurilor de exploatare, cre[terii randa-
mentului func\ion=rii ]ntreprinderii.

Va trebui s= se acorde aten\ie deose-
bit= asigur=rii cu spa\iu locativ de servi-
ciu a feroviarilor, care duc lips= de el. Am
putea [i astfel s= atragem ]n domeniu ti-
nerii speciali[ti — absolven\i ai institu\iilor
tehnice de ]nv=\=m]nt superior [i colegii-
lor de transport feroviar.

Este necesar a rec=p=ta respectul de
odinioar= fa\= de reprezentan\ii profesii-
lor feroviare, c]nd oamenii ]n uniforme de
ingineri constituiau elita societ=\ii [i se pu-
nea mare pre\ pe nivelul lor intelectual.

Exist= ]nc= o problem= dureroas=,
abordat= ]n repetate r]nduri, ce \ine de
examenul medical pentru unii angaja\i din
transportul feroviar. E vorba de [efii biro-
urilor marf= [i casierii marf=, [efii birouri-
lor livrare, operatori. Sper c= dup= acest
congres noua componen\= a Prezidiului,
membrii Consiliului vor solu\iona pozitiv
aceast= chestiune. Consider satis-
f=c=toare activitatea Consiliului sindica-
tului.

Victor CIAGLEI,
membru al Consiliului sindicatului,
sta\ia Ungheni
(Din alocu\iunea la congres)

— Din numele echipajelor de locomo-
tiv= ale depoului Chi[in=u a[i vrea s= pun
]n discu\ie problema anul=rii condi\iilor
speciale de pensionare a unor categorii
de angaja\i ai }S «Calea Ferat= din Mol-

Alexandru PAVLENCO,
mecanic la depoul de locomotive Chi[in=u
(Din alocu\iunea la congres)

dova». Pentru solu\ionarea ei am apelat
la diferite organe competente, dar efor-
turile noastre n-au dat rezultate pozitive.
Consider=m c= trebuie s= se revin= la
aceast= chestiune pentru a fi rev=zut=,
studiat= [i pentru a se ]ntreprinde ac\iuni
concrete.

Nici o adunare sindical= ]n colectivul
nostru nu se desf=[oar= ]ntr-o atmosfer=
normal=. Sindicatul este ]nvinuit c= inac-
tiveaz=. Consider c= problema, la care
m-am referit mai sus, este ]ntradev=r se-
rioas=, mul\i mecanici de locomotiv= [i
mecanici-secunzi pur [i simplu nu ajung
p]n= la v]rsta de pensionare: ori s]nt conce-
dia\i pe motive de boal=, ori decedeaz=
devreme.

O alt= problem= a depourilor \ine de
salariile l=c=tu[ilor. F=r= vechime de mun-
c= acestea constituie 1892,80 lei pentru
categoria a treia [i 1945,19 lei pentru
categoria a patra. G]ndi\i-v= bine la ace-
ste cifre! }ns= exist= [i salarii mai mici, de
exemplu, la sp=l=torie, unde oamenii mun-
cesc ]n condi\ii nocive. Persoanele abia
angajate la sp=l=torie primesc lunar o leaf=
de 1650 lei... Cum e posibil a supravie\ui
cu asemenea salariu?

Am abordat ]n c]teva r]nduri subiectul
cre=rii condi\iilor pentru atragerea tineri-
lor speciali[ti la depou. N-am fost auzit,
pentru c= nimeni nu vrea s= ne aud=. }n
ultimul an s-au concediat de la ]ntreprin-
dere 73 persoane, fiind angajate doar 22.
An de an num=rul muncitorilor scade, iar
aparatul de conducere r=m]ne acela[i.
Este foarte greu a discuta cu membrii de
sindicat ]n colectivele de munc=. Ei duc o
via\= grea, au familii, copii, c=rora nu le
po\i explica, c= de vin= este situa\ia dificil=
a C=ii Ferate din Moldova. Ei vor ]n fieca-
re zi s= m=n]nce, s= se ]mbrace, s= ]nve\e
etc.

}n pofida tuturor problemelor [i di-
ficult=\ilor, cu care se confrunt= sindica-
tul, a[i vrea s= spun, c= Prezidiul, Consi-

— }n scopul realiz=rii obiectivului so-
cial important de prevenire, fortificare a
s=n=t=\ii oamenilor muncii de la magistral=
a fost construit [i dat ]n exploatare ]n anul
2004 Centrul de recuperare. El reprezint=
o institu\ie de tip balneo-sanatorial [i con-
stituie m]ndria c=ii ferate. Afl]ndu-se aici
pe parcursul a 12 zile, feroviarii se bu-
cur= de aten\ie [i grij=.

Zilnic pacien\ii pot benefia de anumi-
te proceduri dintr-o list= de 31 servicii (b=i
de n=mol, piscin=, du[-masaj subacvatic,
speleoterapie etc.) }n acest centru ][i pot
]ntrema s=n=tatea nu doar angaja\ii, ci [i
veteranii transportului feroviar. Organiza-
\iile sindicale de la calea ferat= acord=
aten\ie sporit= asan=rii s=n=t=\ii oameni-
lor muncii.

}n fiecare an se organizeaz= ]nt]lniri
ale activului cu pacien\ii Centrului, la care
se discut= propunerile colectivului de aici,
dar [i cele ale angaja\ilor c=ii ferate viza-
vi de ]mbun=t=\irea condi\iilor habituale,
orarului turelor de reabilitare, organiza-
rea alimenta\iei.

Durata turei de 12 zile s-a dovedit a fi
una optimal=, fiind suficient= pentru ]ntre-
marea oamenilor [i sporirea randamentului
muncii lor. Noti\ele din registrul de recla-
ma\ii demonstreaz=, c= feroviarii s]nt ab-
solut satisf=cu\i de condi\iile de cazare,
calitatea serviciilor, [i presupunem, c= ]n
pofida dificult=\ilor de ordin economico-
financiar, Centrul de recuperare va conti-
nua s= ]nf=ptuiasc= munca de profilaxie [i
]ntremare a s=n=t=\ii feroviarilor ]n scopul
realiz=rii cu succes a obiectivului de baz=:
asigurarea securit=\ii circula\iei trenurilor.

Alexandru BARCARI,
[ef al Centrului de medicin= a muncii
al }S «Calea Ferat= din Moldova»
(Din alocu\iunea la congres)

— Actualul congres a fost precedat de
campania de dare de seam= [i alegeri ]n
organiza\iile sindicale primare. La nodul
feroviar Basarabeasca asemenea adun=ri
s-au desf=[urat ]n 60 organiza\ii de sec\ie
[i 11 organiza\ii sindicale primare. Activi-
tatea tuturor comitetelor sindicale a fost
declarat= satisf=c=toare. }n perioada de
referin\= Consiliul comitetelor sindicale de
la nodul feroviar [i-a concentrat aten\ia
pe protec\ia drepturilor [i intereselor le-
gale ale membrilor sindicatului. Obiec\iile
[i propunerile expuse de participan\ii la
conferin\e au vizat cel mai des stabilita-
tea muncii, majorarea salariilor [i asigu-
rarea protec\iei s=n=t=\ii [i securit=\ii mun-
cii la locurile de munc=.

Vreau s= men\ionez momentele pozi-
tive ]n activitatea sindicatului:

— organizarea [i desf=[urarea instrui-
rii activului sindicalist ]n cadrul Institutului
muncii;

— desf=[urarea ac\iunilor culturale [i
sportive cu caracter de mas=;

— ]ntremarea s=n=t=\ii feroviarilor la
sanatorii [i Centrul de recuperare, precum
[i a s=n=t=\ii copiilor ]n taberele de agre-
ment pe parcursul vacan\ei de var=.

Totu[i, ]n perioada de referin\= Consi-
liul sindicatului n-a reu[it s= aplice plenar
drepturile [i posibilit=\ile sale de protec\ie
a drepturilor [i intereselor legale ale mem-
brilor de sindicat. Bun=oar=, la ]mpiedica-
rea realiz=rii deciziei administra\iei ]ntre-
prinderii de a stopa eliberarea biletelor de
c=l=torie F-6, ce contravine angajamente-
lor stipulate ]n Contractul colectiv de munc=.

An de an administra\ia c=ii ferate n-a
asigurat la timp muncitorii cu ]mbr=c=-
minte, ]nc=l\=minte calitativ= [i mijloace
de protec\ie individual=.

Pentru prima dat= dup= o perioad= ]n-
delungat= se constat= situa\ia, c= angaja-
mentele Contractului colectiv de munc= nu
se ]ndeplinesc integral. Atunci c]nd se con-
frunt= cu probleme administra\ia c=ii fera-
te solicit= colectivelor de munc= ]n\elegere,
dar uit= c= Statutul sindicatului [i Codul
Muncii presupun parteneriat social.

}n perioada de referin\= salariile la ca-
lea ferat= au fost majorate de dou= ori,
dar feroviarii n-au avut nici un folos din
ele, deoarece majorarea s-a f=cut cu ]n-
t]rziere [i din cauza nivelului ]nalt al infla-
\iei salariile angaja\ilor ca [i mai ]nainte
a[a [i nu acoper= co[ul minim de consum.

{tim cu to\ii, c= fiecare activitate de
munc= este ]nso\it= de succese [i e[ecuri,
av]nt [i declin. Deseori se ]nt]mpl=, c=
anume sindicatul reprezint= acea for\=,
care poate \ine piept multor probleme.

}n ]ncheiere vreau s= afirm, c= nodul
feroviar Basarabeasca consider= satis-
f=c=toare activitatea Consiliului sindica-
tului ]n perioada de dare de seam=.

Valentina DRAGANOVA,
pre[edinte al Consiliului pre[edin\ilor
comitetelor sindicale de la nodul feroviar
Basarabeasca
(Din alocu\iunea la congres)

Tatiana Vartic

Victor Ciaglei Alexandru Barcari

Alexandru Pavlenco Valentina Draganova

liul [i Sindicatul feroviarilor ]n ansamblu
merit= o not= satisf=c=toare.



Feroviarul Moldovei 725 martie 2015, N 11-12

Activitatea comitetelor sindicale
— supravegheat= cu stricte\e

— }n centrul aten\iei comisiei de con-
trol [i revizie a Sindicatului feroviarilor
s-au aflat chestiuni ce \in de supraveghe-
rea execut=rii devizului de venituri [i chel-
tuieli, integritatea mijloacelor b=ne[ti [i
materiale, veridicitatea eviden\ei conta-
bile [i a rapoartelor financiare.

Pe parcursul perioadei de dare de sea-

Svetlana SCRIPNIC,
pre[edinte al comisiei de control
[i revizie a Sindicatului feroviarilor
(Din alocu\iunea la congres)

m= din bugetul Sindicatului feroviarilor din
Moldova s-au cheltuit ]n total 24 mln. 749
mii lei. }n ansamblu pe ramur= mijloacele
sindicale au fost orientate la organizarea
]n colectivele de munc= a ac\iunilor cu ca-
racter cultural de mas= — 9,8 la sut= din
suma total= de cheltuieli, a celor de cul-
tur= fizic= [i sport — 0,5 la sut=. Consu-
murile de organizare constituie 0,6 la sut=,
ele includ desf=[urarea [edin\elor Prezi-
diului, plenarelor [i a conferin\elor de dare
de seam= [i alegeri ]n organiza\iile sindi-
cale primare.

De remarcat cre[terea pl=\ilor achita-
te ]n calitate de ajutor material membrilor
sindicatului. Pe parcursul ultimilor cinci ani
din mijloacele sindicatului au fost acor-
date ajutoare materiale ]n sum= de 9 mln.
317,6 mii lei, ceea ce dep=[e[te cu 1 mln.
403,6 mii lei suma perioadei anterioare.

Conform raportului financiar centralizat,
pe 1 ianuarie 2015 la calea ferat= mun-
ceau 11019 angaja\i, dintre care 10942 s]nt
membri ai sindicatului (nivelul de acoperi-
re — 99,3 la sut=).

— To\i delega\ii congresului au fost
ale[i ]n conformitate cu Statutul Sindica-
tului feroviarilor din Moldova [i reprezint=
48 organiza\ii sindicale primare. La con-
gres particip= 63 delega\i cu studii supe-
rioare (60 la sut=), 29 — cu studii medii
speciale (27 la sut=) [i 13 delega\i cu stu-
dii medii (12 la sut=). 45 delega\i s]nt fe-
mei, ceea ce constituie 43 la sut= din nu-
m=rul total al delega\ilor, 5 — Feroviari
de onoare [i 5 delega\i decora\i cu dis-
tinc\ii guvernamentale.

Cel mai t]n=r delegat este Andrei Mus-
tea\=, [ef al combinatului de alimenta\ie
al DDC, iar cea mai t]n=r= delegat= — Oxa-
na Morari, magazioner= la DDC, pre[edinte
al comitetului sindical de sec\ie.

Ludmila BU|}C,
pre[edinte al comisiei de validare a

Congresului V al Sindicatului feroviarilor
(Din alocu\iunea la congres)

Activitatea Consiliului sindicatului ]n
perioada de referin\= a fi considerat= sa-
tisf=c=toare.

Se aprob= raportul comisiei de control
[i revizie.

Se accept= Programul direc\iilor prin-
cipale de activitate a Sindicatului ferovia-
rilor din Moldova pe anii 2015-2020. Pen-
tru a-l realiza Consiliul sindicatului, prezi-
diul, organiza\iile sindicale primare vor ]n-
f=ptui anumite ac\iuni necesare:

— utilizarea eficient= a poten\ialului sin-
dicatului, modernizarea strategiei [i tacti-
cii de protejare a drepturilor [i intereselor
de munc= [i social-economice ale mem-
brilor sindicatului ]n condi\iile actuale;

— perfec\ionarea activit=\ii informa\io-
nale, informarea operativ= despre ac\iunile
sindicatului, organiza\iilor sindicale primare
prin intermediul ziarului «Feroviarul Mol-
dovei»;

— asigurarea transparen\ei activit=\ii or-
ganiza\iilor sindicale primare, prezentarea
rapoartelor de activitate ale comitetelor sin-
dicale la [edin\ele Prezidiului, d=rile de
seam= periodice despre munca ]nf=ptuit=
]n fa\a membrilor de sindicat;

— garantarea respect=rii echit=\ii veri-
tabile ]n cadrul parteneriatului social, res-
pectului ]ntre p=r\i. A considera inadmisi-

DECIZIA
 Congresului V al Sindicatului feroviarilor din Moldova

bil luarea de c=tre Administra\ia c=ii fera-
te a unor decizii importante de ordin so-
cial-economic ]n mod unilateral, f=r= con-
sult=ri preliminare cu sindicatul;

— stabilirea unui control permanent
asupra asigur=rii angaja\ilor cu ]mbr=c=-
minte, ]nc=l\=minte special= calitativ= [i
cu alte mijloace de protec\ie individual=;

— depistarea [i ]nl=turarea cauzelor ce
provoac= traumatisme de munc=, ]nf=p-
tuirea ac\iunilor de sc=dere a morbidit=\ii
cu pierdere temporar= a capacit=\ii de
munc=;

— organizarea muncii de asanare ]n r]n-
durile membrilor de sindicat din contul mij-
loacelor asigur=rii de stat [i bugetului sin-
dical;

— elaborarea ]n cadrul sindicatului a
unui sistem nou de preg=tire [i instruire a
activului sindicalist;

— planificarea unei serii de ac\iuni cu
caracter organizatoric, instructiv, precum
[i viz]nd protec\ia social-economic=, asis-
ten\a juridic= a tinerilor feroviari [i femei-
lor angajate.

Prezidiul Consiliului sindicatului s= ge-
neralizeze la [edin\a sa ordinar= propune-
rile [i opiniile critice expuse de c=tre dele-
ga\ii celui de-al V-lea Congres [i s= orga-
nizeze realizarea practic= a acestora.

1. Boldescu Aurel
2. Bujac Nicolae
3. Bu\]c Ludmila
4. Vartic Tatiana
5. Gorin Iurie
6. Damian Andrei
7. Dima Anatolie
8. Dolo[can Constantin
9. Draganova Valentina
10. Ermolina Tatiana
11. E[an Lidia
12. Zaporojan Ion
13. Karajeleaskov Vasile
14. Clipea Pavel
15. Covalenco Nadejda
16. Cotelnic Elena
17. Logvinenco Serghei
18. Martazin Serghei

Membrii Consiliului Sindicatului feroviarilor,
ale[i pe 19 martie 2015 ]n cadrul Congresului V

al Sindicatului feroviarilor din Moldova
19. Milcev Serghei
20. Mironiuc Ana
21. Morari Oxana
22. Motroi Galina
23. Nicolaev Nicolae
24. Oglind= Ecaterina
25. Ose\kii Alexandru
26. Pavlenco Alexandru
27. Proca Galina
28. Sandu\a Svetlana
29. Trebuhov Vladislav
30. Fisiuc Dumitru
31. Frani[in Iurie
32. |]b]rnac Andrei
33. Ciaglei Victor
34. Ciaicovskaia Ludmila
35. Cerne\kii Petru

Contractul colectiv de munc= stipulea-
z=, c= administra\ia magistralei trebuie s=
asigure angaja\ii cu ]mbr=c=minte, ]nc=l-
\=minte special= [i alte mijloace de pro-
tec\ie individual=. Pe parcursul perioadei
de dare de seam= aceast= chestiune  a
fost examinat= ]n fiecare an la [edin\ele
prezidiului Sindicatului feroviarilor. Or, nu
s-a ]nregistrat o ]mbun=t=\ire concret= a
nivelului de asigurare a feroviarilor cu ]m-
br=c=minte [i ]nc=l\=minte special=. Con-
tinu= s= lase de dorit calitatea acestora,
dar [i cantitatea.

}n perioada de referin\= Sindicatul fero-
viarilor din Moldova a primit numeroase
adres=ri din partea angaja\ilor privind asi-
gurarea cu ap= potabil= vara la tempera-
tura de 30 de grade [i mai mult, iar ]n tim-
pul iernii — cu ceai fierbinte la o tempera-
tur= a aerului de minus 5 grade. S-a pro-
pus crearea unui fond ]n acest scop [i apro-
vizionarea la timp cu ap=, ceai, dar p]n= la

Securitatea muncii [i protec\ia
s=n=t=\ii — preocupare comun=

Din raportul inspectoratului tehnic de munc= al sindicatului

o solu\ie concret= nu s-a ajuns. De[i dis-
pun de personalul necesar, administra\iile
filialelor pun aceast= munc= pe umerii co-
mitetelor sindicale, ceea ce nu trebuie s=
se ]nt]mple.

}n fiecare an printr-o decizie comun= a
administra\iei }S «Calea Ferat= din Moldo-
va» [i Prezidiului Sindicatului feroviarilor s]nt
anun\ate treceri ]n revist=-concurs pentru
titlul «Cea mai bun= filial= a c=ii ferate din
Moldova la protec\ia s=n=t=\ii [i securita-
tea muncii» [i «Cel mai bun func\ionar, mun-
citor la protec\ia s=n=t=\ii [i securitatea mun-
cii». La ]ncheierea lor se fac bilan\urile, se
stabilesc ]nving=torii printre colectivele filia-
lelor [i feroviari, care s]nt premia\i.

O alt= chestiune important= este su-
pravegherea respect=rii regimului de munc=
[i odihn=. La toate filialele normativele se
respect=, cu excep\ia depoului de locomo-
tive Bender, unde se admit ore de munc=
supranorm=. Serviciul locomotive nu re-

Pe parcursul a cinci ani au fost efectuate 60 controale ale st=rii condi\iilor de munc= [i habituale ale angaja\ilor c=ii ferate. S-au
depistat 722 ]nc=lc=ri ale normelor [i regulilor de protec\ie a s=n=t=\ii [i securitate a muncii. }n toate aceste cazuri conduc=torii
filialelor au primit indica\ii privind ]nl=turarea ]nc=lc=rilor depistate, fiind informate neap=rat [i comitetele sindicale. Prescrip\iile
au fost ]ndeplinite ]n termenele stabilite [i acest deziderat s-a adus de fiecare dat= la cuno[tin\a inspectoratului muncii. Anual se
elaborau ac\iuni de ]mbun=t=\ire a condi\iilor de munc= [i habituale pentru salaria\ii de la magistral=, care constituie o anex=
obligatorie a Contractului colectiv de munc= la }S «Calea Ferat= din Moldova». }n cinci ani pentru ameliorarea condi\iilor de munc=
[i habituale ale feroviarilor s-au alocat 59 milioane lei.

ac\ioneaz= nici ]ntr-un fel la aceast= ]nc=l-
care [i nu ]ntreprinde ac\iuni de prevenire.
Comitetele sindicale locale, Inspectoratul
tehnic al muncii din cadrul sindicatului au
monitorizat pe parcursul perioadei de dare
de seam= corectitudinea acord=rii conce-
diilor anuale cu plat= [i a ajutoarelor ma-
teriale. }n majoritatea cazurilor acestea s-
au oferit conform graficelor. De remarcat,
]ns=, c= la Direc\ia deservire a c=l=torilor,
serviciul aprovizionare tehnico-material= un
num=r semnificativ de feroviari n-au folo-
sit concediile anuale.

}n ultimii cinci ani la filialele c=ii ferate
au fost admise 47 cazuri de traumatism de
munc=, patru dintre care — cu consecin\e
letale, inclusiv: serviciul linii — 13 cazuri,
dintre care 3 — cu deces; serviciul vagoa-
ne [i serviciul mi[care — c]te 7 cazuri; ser-
viciul alimentare cu energie electric= — 5
cazuri, dintre care unul — cu deces; servi-
ciile locomotive [i c=l=tori — c]te 4 cazuri;

serviciul semnalizare [i comunica\ii, Admini-
stra\ia C=ii Ferate a Moldovei — c]te 2 cazu-
ri; serviciul paz= paramilitar=, serviciile me-
dico-sanitar, edificii civile — c]te un caz.
Cifrele de mai sus demonstreaz=, c= pe
parcursul a cinci ani toate serviciile fero-
viare au admis accidente de munc=. «Lide-
ri» la acest capitol s]nt serviciile linii [i va-
goane. Conduc=torii tuturor filialelor, acti-
vul sindicalist trebuie s= munceasc= cu mai
mult= responsabilitate la protec\ia s=n=t=\ii
[i securitatea muncii.

}n perioada de referin\= situa\ia eco-
nomico-financiar= a }S «Calea Ferat= din
Moldova» a fost instabil=. La finele lui 2014
ea a atins un nivel critic, traficul interna-
\ional de pasageri s-a diminuat semnifica-
tiv. Nu s-au ]ncasat sume imense de bani.
S-a redus [i volumul traficului de marf= pe
calea ferat=. Pentru a preveni stoparea
complet= a activit=\ii }S «CFM» [i a evita
incapacitatea de plat= a ]ntreprinderii ad-
ministra\ia magistralei a stabilit ]n baza
art.80 din Codul muncii al RM regim de
sta\ionare din motive tehnice ]n zilele de
vineri ale fiec=rei s=pt=m]ni ]n perioada 15
decembrie 2014–15 martie 2015. La unele
]ntreprinderi, precum fabrica de producere
a traverselor din beton armat, TCM-740,
TP-1, SML-294 [i SML-130, s-a instituit
regim tehnic de sta\ionare din 15.12.2014
p]n= pe 15.03.2015. Efectul ei asupra sta-
biliz=rii financiare a ]ntreprinderii n-a fost
cel a[teptat. S]nt necesare alte ac\iuni pen-
tru a stabiliza func\ionarea }S «Calea Ferat=
din Moldova» [i ajutorul trebuie s= vin= ]n
primul r]nd din partea statului.

Svetlana Scripnic

Ludmila Bu\]c

Consemnare:
Irina KRAEVSKAIA

Imagini: Iurie KOZLOV
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Colectivul [i comitetul sindical ale Administra-
\iei }S «Calea Ferat= din Moldova» ]l felicit= cu
ocazia JUBILEULUI de 60 de ani pe Alexei ADAM,
[ef al Centrului de repara\ie a locomotivelor.

Uite c= e s=rb=toare,
Este iar=[i ziua ta.
Noi venim cu o urare
Pentru anii ce-or urma.
}\i dorim curaj ]n toate,
}mplinire, s=n=tate,
Via\= lung= [i frumoas=,
Pace-n suflet [i ]n cas=!

*  *  *
Administra\ia, comitetul sindical ale depoului

de locomotive B=l\i adreseaz= cordiale felicit=ri
de JUBILEU [oferului Boris VOLEAC [i l=c=tu[ului
Gheorghe COTUN.

C]\i ani — at]tea bucurii ]n via\=,
C]\i ani — at]tea mii de clipe cu dulcea\=.
{i tot at]tea mii[oare-n buzunare,
Mul\i ani din suflet [i mult soare!

*  *  *
Colectivul sectorului ]nc=rc=turi de la sta\ia

Chi[in=u aduce cordiale felicit=ri cu ocazia zilelor
de na[tere Eudochiei MIHALACHI, casier marf=
superior; Liubei MOROZ, casier superior; Mariei
TOCAN, recep\ioner superior.

V= dorim s-ave\i de toate:
Via\= lung=, s=n=tate,
Mult noroc, mult= iubire,
Un ocean de fericire!

*  *  *
Colectivul sta\iei Mateu\i ]l felicit= din tot suf-

letul cu ocazia zilei de na[tere pe [eful sta\iei
Mihail RAICO.

Noroc, prieteni, s=rb=toare,
S-ave\i ]n cas= ve[nic soare.
S= fie clipa strop de miere,
Iar anii — dulce m]ng]iere.

*  *  *
Colectivul sta\iei C=l=ra[i vine cu felicit=ri de

ziua na[terii c=tre Ana {CHIOPU, casier marf=
superior, [i la JUBILEUL de 55 de ani — c=tre Ana
LI|CAN, deretic=toare.

Un ]ngera[ s= v= p=zeasc=,
O-mbr=\i[are s= v= ]nc=lzeasc=,
Un z]mbet s= v= fac= fericite,
O inim= s= v= fac= iubite.
Mul\i ani noroco[i!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical ale TCM-740

]l felicit= cu prilejul zilei de na[tere pe paznicul
Vasile CARAJA.

S=-\i dea Domnul s=n=tate,
Succes [i noroc ]n toate.
Via\= lung= p=m]nteasc=,
Ce dore[ti s= se-mplineasc=!

*  *  *
Administra\ia, comitetul sindical din cadrul sec-

\iei B=l\i alimentare cu energie electric= vin cu
felicit=ri de ziua na[terii c=tre Valentina VATAVU
[i Artiom GRIBENIKOV, electromontori la re\elele
electrice zonale B=l\i.

— Cele mai cordiale ur=ri de s=n=tate mult=,
bun=stare, succese ]n munc= [i ]mplinirea celor
mai frumoase visuri!

*  *  *
Administra\ia Centrului de medicin= preven-

tiv= [i comitetul sindical de aici profit= cu pl=cere
de ocazia de a adresa felicit=ri cu ocazia zilelor
de na[tere colaboratorilor Liuba RACOVI|+, de-
zinfector; Grigore OSIPOV, ajutor de medic-epi-
demiolog la postul de control Chi[in=u; Dora O|EL,
contabil-[ef al institu\iei.

Mul\i ani cu s=n=tate,
Domnul s= v= dea de toate:
Poate-un strop de fericire,
Poate unul de iubire,
Poate unul de noroc,
Poate toate la un loc!

*  *  *
Ecaterina CARACACI, agent superior al biroului

livr=ri, ][i s=rb=tore[te JUBILEUL. Cu aceast= oca-
zie administra\ia [i comitetul sindical de la sta\ia
Bender ]i doresc din tot sufletul fericire, s=n=-
tate, bun=stare, dispozi\ie minunat=!

Flori frumoase, garofi\e
S= r=sar=-n jurul t=u.
Zile lungi [i fericite
}\i dorim de jubileu!

FELICIT+RI!

up= satisfacerea serviciului
militar ]n unit=\ile antiaerie-
ne, t]n=rul Alexei Adam a de-
cis s=-[i ]mplineasc= visul din

copil=rie — s= devin= feroviar. Cuno[tea
multe despre calea ferat= de la unchii
s=i Gheorghe [i Simion Adam, care
munceau ]n domeniul mi[care, trecu\i
deja ]n lumea celor drep\i. Ambii erau
angaja\i ai sta\iei Chi[in=u, unde au
]ndeplinit func\iile de dispeceri de ma-
nevre, dispeceri de sta\ie.

Ascult]nd cu mult interes povestirile
lor despre profesia curajoas= [i roman-
tic= de feroviar, urm=rindu-le deseori
munca, Alexei a luat cea mai corect=
decizie pentru sine vis-a-vis de viitoa-
rea profesie. Acum 40 de ani el [i-a
dorit s= devin= specialist ]n domeniul
locomotive. De[i unchii-]ndrum=tori
erau mi[c=ri[ti, el a cugetat bine [i a

AI NO{TRI OMAGIA|I40 de ani ]ntru
prosperarea

domeniului
locomotive

DDDDD

Alexei ADAM, [ef al Centrului de
repara\ie a locomotivelor al }S «Calea
Ferat= din Moldova», care m]ine, 26

martie curent, ]mpline[te 60 de ani, a
consacrat patru decenii din via\=

gospod=riei locomotive a Magistralei
moldovene[ti. Timp de 26 de ani el a

muncit la depoul de locomotive din
capital=, iar 14  —  ]n cadrul gospo-

d=riei locomotive a }S «CFM».

ajuns la concluzia, c=... f=r= locomoti-
ve nu exist= cale ferat=. De aceea a
decis s= devin= locomotivar.

}n acest scop ]n 1975 Alexei Adam
s-a ]nscris la [coala tehnic= «Fediko».
Dup= absolvirea cu succes a acesteia,
]nsu[ind specialitatea de mecanic-se-
cund de locomotiv=, ][i ]ncepe activita-
tea de munc= la depoul de locomotive
din capital= — mai ]nt]i ]n calitate de
mecanic-secund, apoi mecanic al loco-
motivei de manevre, [ef de tur= ]n de-
pou.

Atitudinea con[tiincioas= fa\= de
munc=, responsabilitatea pentru secto-
rul ]ncredin\at n-au r=mas neobservate
de Administra\ia }S «Calea Ferat= din
Moldova». Acum 14 ani Alexei Adam a
fost transferat la serviciul locomotive. Aici
el parcurge calea de la revizor superior
al serviciului locomotive, [ef al sec\iei

repara\ii, [ef-adjunct al serviciului loco-
motive p]n= la [ef al Centrului de re-
para\ie a locomotivelor al }S «CFM».

Pe parcursul anilor de munc= Alexei
Adam s-a dovedit a fi un specialist ca-
lificat, care depune multe eforturi [i
energie la organizarea procesului de
repara\ie a materialului rulant de tra-
c\iune al C=ii Ferate a Moldovei, per-
soan= capabil= s= g=seasc= solu\ii co-
recte ]n situa\ii ie[ite din comun.

Exemplul lui Alexei Adam l-a urmat
fratele s=u mai mic, Pavel, care mai
bine de 20 de ani munce[te mecanic
de locomotiv= la depoul nr.1.

Liliana NICHIFOROV

}N IMAGINE: Alexei Adam, [ef al
Centrului de repara\ie a locomotivelor

Imagine: Iurie KOZLOV
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Administra\ia }S «CFM» aduce la cuno[tin\a pasagerilor despre ajustarea costurilor c=l=toriei ]n traficul
suburban (tren suburban) din 01.04.2015, ac\iune ]ntreprins= ]n scopul diminu=rii pierderilor din activitatea
transportului  de pasageri ]n trenurile suburbane, [i ]n temeiul scrisorii MTID nr. 02/9-6-19 din 10.03.2015.

Conducerea }S «CFM» anun\=, c= aplicarea noilor tarife este necesar= pentru respectarea ]n continuare a
condi\iilor de securitate a transportului, la pre\uri competitive [i accesibile pentru pasagerii care prefer=
transportul pe calea ferat=.

1 1-30 6 3
2 31-40 8 4
3 41-50 10 5
4 51-60 12 6
5 61-70 14 7
6 71-80 16 8
7 81-90 18 9
8 91-100 20 10
9 101-110 22 11
10 111-120 24 12
11 121-130 26 13
12 131-140 28 14
13 141-150 30 15

Costul c=l=toriei ]n trafic suburban (tren suburban)
Nr. Distan\a parcurs=/km Costul biletului pentru maturi/MDL Costul biletului pentru copii/MDL

Echipa c=ii ferate «BessFightClub» a
fost preg=tit= pentru campionat de Rus-
lan Metaki [i Oleg Mitioglo. 17 sportivi
au ap=rat onoarea nodului feroviar Ba-
sarabeasca, ocup]nd locuri de cinste.

Printre b=rba\ii cu greutatea de 63
kilograme Ruslan Metaki a ocupat lo-
cul doi; iar printre juniori primul loc ]n
categoriile respective de greutate au
revenit lui Petru Morari, Denis Varvari-
ci, Eldar Suvorov; locurile doi — lui Va-
lentin Vasilachi [i Serghei Romanskii;
locurile trei — lui Stanislav {iml]h, Ro-

Lupt=torii de la CFM s]nt demni de toat= lauda
A avut loc campionatul Republicii Moldova 2015 la kickboxing. La competi\ii au

participat ]n special tineri sportivi sosi\i din diferite col\uri ale \=rii — ]n total 540
participan\i din 20 de zone ale republicii. Turneul s-a desf=[urat la un nivel ]nalt.

man Caldarari [i Dumitru {upac; prin-
tre copiii cu greutatea de p]n= la 36
kilograme de locul ]nt]i s-a ]nvrednicit
Vladislav Sandu, de locul doi — Andrei
Jelezoglo, de locul trei — Petru Barba-
ro[, Serghei D=n=lachi [i Vitalie Molo-
deanu. {i fetele n-au cedat: Oxana Ste-
piuc a ocupat locul ]nt]i, Olesea Culciu
[i Lilia Kiriiakoglo — locul doi.

Astfel echipa noastr= a c][tigat 4
medalii de aur, 7 — de argint [i 6 — de
bronz. Lupt=torii no[tri s]nt demni de
toat= lauda!

Ne exprim=m marea recuno[tin\=
conduc=torilor ]ntreprinderilor ferovia-
re de la nodul feroviar Basarabeasca
pentru sus\inere la dezvoltarea sportului
]n r]ndurile tineretului din localitate. Din
numele sportivilor [i p=rin\ilor acestora
mul\umim administra\iei }S «Calea Fera-
t= din Moldova» pentru posibilitatea de
a folosi sala de sport drept loc de an-
trenament kickboxing [i box tailandez,
pentru suport permanent la efectuarea
deplas=rilor la competi\ii [i pentru drep-
tul oferit de a evolua sub drapelul }S
«Calea Ferat= din Moldova».

Petru KOLTUK,
conduc=tor al clubului


