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La mul\i ani, Domnule
Director General Iurii TOPALA!

Stimate Domnule Iurii TOPALA!
}mi face o deosebit= pl=cere s= V= tran-

smit cu prilejul zilei de na[tere, ur=ri de
bine, dragoste [i respect din partea celor
dragi. Zilele de na[tere sunt pline de amin-
tiri ale anilor trecu\i, fericirea prezentului
[i speran\ele viitorului. Sper ca toate aces-
tea s= produc= doar un impact frumos ]n
via\a [i familia Dumneavoastr=.

}n cariera profesional= V= doresc reali-
zarea scopurilor propuse pentru moderni-
zarea c=ii ferate [i implementarea cu suc-
ces a reformelor, at`t de necesare ]n ve-
derea dezvolt=rii acestui domeniu impor-
tant pentru economia Republicii Moldova.

}n fiecare zi tr=i\i din plin fiece clip=,
z`mbi\i, fi\i fericit [i aminti\i-V= un adev=r:
ast=zi este ziua ]n care trebuie s= con[ti-
entiz=m c=, ]n pofida provoc=rilor destinului,
nimic ]n via\= nu este mai important dec`t
s=natatea, pacea [i lini[tea ]n familie.

La mul\i ani!

Stimate Domnule Director General
Iurii TOPALA!

Cu ocazia zilei de na[tere, din numele
]ntregului colectiv de angaja\i ai }S "Calea
Ferat= din Moldova", V= adres=m cordiale
felicit=ri [i ur=ri de bine!

Ast=zi este ziua ]n care buchetul vie\ii
Dumneavoastr= va g=zdui cu m`ndrie ]nc=
o floare. V= dorim ca aceast= zi deosebit=
s= marcheze ]nceputul unei noi file de po-
veste, unei istorii pline de succese, realiz=ri
[i voie bun=.

V= mul\umim pentru profesionalismul,
sacrificiul, perseveren\a [i dedica\ia de care
da\i dovad= zi de zi [i or= de or= ]ntru
dezvoltarea sectorului feroviar al Republi-
cii Moldova. Suntem convin[i c= n=zuin\ele
Dumneavoastr= vor prinde [i mai mult con-
tur, iar meritele Dumneavoastr= vor fi apre-
ciate la justa lor valoare.

Fie ca aspira\iile Dumneavoastr= s= se
realizeze cu des=v`r[ire, s= fi\i ]nconjurat
numai de oameni dragi sufletului, s= ave\i
parte de fericire, ]n\elegere, dragoste [i
s=n=tate!

La mul\i ani!
Cu respect —

colectivul de angaja\i ai }S "CFM"

Stimate Domnule Director General
al CFM Iurii TOPALA!

}n numele Federa\iei Sindicatului fero-
viarilor din Moldova [i al meu personal sunt
bucuros s= v= felicit cu ocazia zilei de
na[tere!

Dumneavoastr= v= afla\i ]n fruntea do-
meniului feroviar ]ntr-o perioad= complicat=
pentru feroviarii din Moldova. }n transpor-
tul feroviar au fost demarate reforme se-
rioase, realizarea c=rora va contribui, indi-
scutabil, la dezvoltarea ]n continuare a
sectorului feroviar al Moldovei, la cre[terea
bun=st=rii angaja\ilor din domeniu.

V= doresc r=bdare [i ]n\elepciune pe
acest t=r`m deloc u[or, mult= s=n=tate,
noroc, bun=stare, noi succese [i o via\=
fericit= ]n continuare.

Cu respect —
Ion ZAPOROJAN,

pre[edinte al Federa\iei Sindicatului
feroviarilor din Moldova

Stimate Domnule Director General
al }S "CFM" Iurii TOPALA!

Mult= s=n=tate, mult= r=bdare, pute-
re [i perseveren\= ]n tot ce face\i!

R=m`ne\i a[a cum V-am cunoscut —
un om de treab= [i un profesionist extra-
ordinar.

Mult respect [i mult= simpatie pentru
tot ce face\i spre binele C=ii Ferate [i al
Republicii Moldova.

Fi\i fericit al=turi de cei dragi, al=turi
de cei care V= iubesc [i V= respect=.

La mul\i ani, multstimate
Domnule Director General!

Am onoarea,
Vasile CHITOROAG+,

consilier al Directorului General CFM

Ziua na[terii este un jalon important ]n via\a omului, c`nd cei
din jur ]\i pot aprecia dup= merit faptele. Dar e [i un moment,
c`nd se deschide cale larg= planurilor [i ideilor, c`nd experien\a
bogat= de via\= permite a realiza cele mai complicate sarcini.

Toate acestea sunt [i mai adev=rate c`nd e vorba de un or-
ganizator, un conduc=tor at`t de energic [i talentat precum di-
rectorul general al }S “Calea Ferat= din Moldova” Iurii TOPALA.

LA MUL|I ANI!

MESAJ DE FELICITARE
al Ministrului Transporturilor
[i Infrastructurii Drumurilor

al RM, Iurie CHIRINCIUC

Continuare ]n pag.4

Stimate Domnule Director General
al }S "CFM" Iurii TOPALA!

Colectivul numeros al nodului feroviar
Chi[in=u v= adreseaz= cordiale felicit=ri
cu ocazia minunatei s=rb=tori — Ziua
na[terii.

*   *   *
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n=t=\ii [i o face parte a domeniului tran-
sport nu doar ca denumire, ci [i ca func\ie.

S= facem o incursiune ]n istorie. Ser-
viciul medico-sanitar al C=ii Ferate a Mol-
dovei a fost instituit la data de 28 iunie
1940. Primul conduc=tor al lui a fost A.De-
ev, iar [ef al inspec\iei sanitare de la ca-
lea ferat= — S.Kuperman. Ei au avut sar-
cina de a crea sistemul de ocrotire a s=n=-
t=\ii la Calea Ferat= a Moldovei. Au fost
]nfiin\ate spitale la sta\iile Basarabeasca,
Ar\iz, Bender [i Cern=u\i, dou= policlinici,
trei ambulatorii, 13 sectoare medicale li-

19 iunie - Ziua lucr=torului medical [i a farmacistului

Parte component= a procesului tehnologic

niare [i 7 posturi liniare de felcer. La sta\ia
Bugaz a fost deschis sanatoriul de tuber-
culoz= pentru copii al c=ii ferate. La Chi-
[in=u, Cern=u\i, B=l\i, Basarabeasca, Bel-
gorod-Dnestrovskii au fost organizate sta\ii
sanitar-epidemice cu laboratoare.

La crearea sistemului de ocrotire a s=-
n=t=\ii ]n cadrul nodului feroviar Chi[in=u
e mare aportul [efei policlinicii Alexandra
Canagur. Anume ea a ]nchegat ]n acea
perioad= un colectiv devotat de medici [i
lucr=tori medicali cu studii medii speciale
pentru a oferi ajutor calificat feroviarilor
[i membrilor familiilor acestora.

Mul\i din cei care [i-au ]nceput activi-
tatea de munc= ]n acea perioad= grea,
nu mai sunt ]n via\=. S= le p=str=m me-
moria... Ad`nci plec=ciuni veteranilor, ce
continu= s= se afle printre noi: Eugenia
Fiodorov, care a condus o perioad= ]nde-
lungat= policlinica de la st.Chi[in=u, Rah-

mil Vainberg, [ef ]n acea vreme (dar [i
mul\i ani dup=) al Centrului de medicin=
preventiv= al C=ii Ferate din Moldova, pre-
cum [i Constantin Tcaci, al\i lucr=tori me-
dicali dota\i din perioada respectiv=.

Administra\ia c=ii ferate consider= me-
dicina feroviar= nu doar un domeniu so-
cial, ci parte important= a procesului teh-
nologic de asigurare a securit=\ii circula\iei
trenurilor. Anual pentru sus\inerea ei se
cheltuie peste 39 milioane lei, dintre care
15 milioane provin din veniturile pentru
serviciile oferite contra plat= [i mijloacele
Companiei na\ionale de asigur=ri, iar 21

milioane lei constituie mijloacele alocate
de }S “Calea Ferat= din Moldova”. La ele
se mai adaug= cheltuielile pentru efec-
tuarea lucr=rilor de repara\ie capital= [i
achizi\ionare a tehnicii medicale.

Feroviarii Magistralei moldovene[ti ][i
]ncredin\eaz= s=n=tatea medicilor no[tri.
Asemenea ]ncredere este ]ndrept=\it= [i
]ntemeiat=. Peste 600 lucr=tori medicali
(155 medici, 300 asisten\i medicali cu stu-
dii medii speciale [i 250 lucr=tori tehnici)
au grij= de s=n=tatea angaja\ilor magi-
stralei, deci, [i de bun=starea c=ii ferate
]n ansamblu.

E suficient s= spunem, c= pe parcur-
sul anului au fost tratate peste 5 mii per-
soane, s-au efectuat 1600 interven\ii chi-
rurgicale, medicii au consultat peste 20000
de pacien\i.

Un loc important ]l ocup= examenele
medicale profilactice. }n special controa-
lele echipajelor de locomotiv= ]nainte de
curs=.

De remarcat activitatea colectivului
Centrului de medicin= preventiv=. Specia-
li[tii acestei subdiviziuni protejeaz= fron-
tiera de stat contra p=trunderii diferitor boli
infec\ioase, supravegheaz= respectarea
normelor sanitar-igienice la ]ntreprinderi-
le c=ii ferate, atesteaz= locurile de munc=
la filialele magistralei, precum [i verific=
starea sanitar-igienic= a vagoanelor de
pasageri.

Centrul de recuperare, creat cu statut
de infrastructur= balneo-sanatorial=, ofer=
angaja\ilor c=ii ferate, dar [i veteranilor
magistralei, posibilitatea de a-[i ]ntrema
s=n=tatea ]n cele mai bune condi\ii. De
remarcat, c= administra\ia }S “Calea Fera-
t= din Moldova” are mereu grij= de starea
s=n=t=\ii feroviarilor.

Spitalul clinic central (SCC) al C=ii Ferate
a Moldovei este centrul metodico-organi-
zatoric [i consultativ al medicinii feroviare.
Este important a men\iona, c= se schimb=
substan\ial situa\ia privind asigurarea de-
servirii medicale calitative a feroviarilor.

Cu ocazia s=rb=torii profesionale a luc-
r=torilor medicali a[ vrea s= remarc ]nal-
tul profesionalism, tactul, responsabilita-

tea, devotamentul fa\= de profesie al
medicilor no[tri, care zilnic demonstrea-
z= cele mai bune calit=\i profesionale. E
vorba de asistenta medical= Zoia R]bac,
medicii Mariana Verbina [i Elvira Stati (am-
bulatoriul st.Ungheni); medicul-internist
L.Tcaci [i asistenta medical= superioar=
M.Bespalko (ambulatoriul st.Ocni\a); me-
dicul-rentghenolog N.Bulgarov, medicul
L.Hotinskaia, asistenta medical= T.Pas-
calov, felcerul Iu.Burcova, registratoarea

Dragi colegi!
V= adres=m cele mai cordiale felicit=ri cu ocazia s=rb=torii
profesionale [i v= dorim s=n=tate, r=bdare, bun=stare,
bucurii, succese dumneavoastr= [i tuturor celor apropia\i,
precum [i spirit creativ ]n activitatea nobil= de lucr=tor
medical!

Centrul de medicin=
a muncii al }S “Calea Ferat= din Moldova”

Spitalul clinic central al st.Chi[in=u

Centrul de recuperare al Magistralei
moldovene[ti

edicina feroviar= este parte
component= a procesului teh-
nologic de transportare a m=r-
furilor [i pasagerilor. Anume
aceasta o deosebe[te de sis-
temul teritorial de ocrotire a s=-

N.Pincova (ambulatoriul st.Basarabeasca);
[eful policlinicii B=l\i A.Cemortan, asisten-
tele medicale I.Dolgaia [i A.R`liskaia, re-
gistratoarea I.Korcevskaia; medicul M.Lip-
can, laborantul L.Rusu (Centrul de medi-
cin= preventiv=), asistenta medical= su-
perioar= Larisa Stratulat, asistenta sec\iei
fizioterapie Axenia Ganea, asistentele me-
dicale Nadejda Gherdan [i Elena Zara,
asistenta-econom= Eugenia Babii (Cen-
trul de recuperare); [eful sec\iei oftalmolo-
gie al SCC V.Cu[nir, [efa sec\iei gineco-
logie G.Darii, [eful sec\iei cardiologie A.
Pereteatko, medicii SCC V.Palamari, M.
Botezat, T.Vainrub, S.Kisakov, asistentele
medicale L.Lupa[co, E.M][ova, medicul-
[ef al SCC V.Star][ [i mul\i al\ii.

Alexandru BARCARI,
[ef al Centrului de medicin=
a muncii al }S “Calea Ferat=

din Moldova”

Un instantaneu de la atelierul de lucru

Managerul proiectului de restructurizare a CFM Marie France Lagraulet, exper\ii
companiei EGIS Klaus Uhl, Holger Eiletz, viceministrul Transporturilor [i Infrastructurii
Drumurilor al RM, Sergiu Buc=taru, Secretarul de Stat, Oleg Tofilat [i consilierul
ministrului MTID, Bernard Chantemesse, precum [i reprezentan\i din cadrul }S “Calea
Ferat= din Moldova”, vicedirectorii generali ai }S "CFM" Serghei Tom[a, Valeriu
Ohladciuc, Iurie Obor, Roman S]rbu, au participat, la data de 9 iunie a.c., ]n cadrul
unui atelier de lucru, organizat de compania european= de consultan\= ]n domeniul
restructur=rii “CFM—EGIS International”.

Tema atelierului de lucru a fost “Legisla\ia feroviar= a UE [i viitoarea restructurare
a sectorului feroviar din Moldova”, acesta fiind constituit din trei sesiuni.

}n deschiderea atelierului de lucru a fost prezentat istoricul, dar [i starea actual= a
legisla\iei feroviare a Uniunii Europene. Reprezentan\ii EGIS au captat aten\ia publicului
mai ales prin descrierea din perspectiv= organiza\ional= a sectorului feroviar din Ger-
mania, Fran\a [i Austria, urmat= de comentarii [i discu\ii la subiect.

Sesiunea a fost ]ncheiat= prin prezentarea principalelor metode de restructurare a
sectorului feroviar din Moldova [i a primilor pa[i spre preg=tirea unui cadru legal adecvat.

}n baza materialelor serviciului de pres= al }S “CFM”

Restructuring Support Mobility
Consultants

Imagini: Iurie KOZLOV

Atelier de lucru ]n domeniul restructur=rii

Imagine: Iurie KOZLOV



Feroviarul Moldovei 316 iunie 2016, N 20

CFM colaboreaz= activ ]n cadrul OCCF
ONU la capitolul “Spre dreptul feroviar unic
]n zona european= comun= [i culoarele
euroasiatice de transport”. S-a discutat
despre preg=tirea Conferin\ei interna-
\ionale pentru adoptarea textului Con-
ven\iei privind traficul feroviar interna\ional
direct.

Pe parcursul sesiunii a fost semnat un

}n perioada 7-10 iunie 2016 la Baku (Republica Azerbaijan) s-a desf=[urat sesiunea a XLIV-a a Consiliului
mini[trilor al organiza\iei de colaborare a c=ilor ferate. La ea au participat membrii Consf=tuirii mini[trilor
OCCF ai 23 de \=ri din cele 27 state-membre. La sesiune au fost prezen\i de asemenea reprezentan\ii
Direc\iei generale de mobilitate [i transport a Comisiei Europene (DG MOVE).

s= contribuie la folosirea mai
ampl= ]n viitor a facturii |IM/
ATIM ]n traficul pe re\elele de
c=i ferate.

}n procesul de activitate al se-
siunii s-a luat act de “Informa\ia
Pre[edintelui Comitetului OCCF
Tadeu[ {ozda despre mersul

fesionale ]n domeniul traficului feroviar. A
fost aprobat programul de activitate al
OCCF pe anul 2017 [i perioada urm=toare
]n domeniile politicii de transport, strategiei
de dezvoltare, dreptului ]n transport [i ca-
pitolul general. A fost examinat [i aprobat
bugetul Comitetului OCCF.

Urm=toarea [edin\= a sesiunii Cons-
f=tuirii mini[trilor este preconizat= pen-
tru 6-9 iunie 2017 la Soci (Federa\ia Rus=).

}n baza materialelor
Direc\iei strategii [i rela\ii

interna\ionale a CFM

Conduc=torii delega\iilor — o poz= ca amintire

Iurii Topala semneaz= Protocolul

n conformitate cu dispozi\ia minist-
rului Transporturilor [i Infrastructu-
rii Drumurilor al RM, directorul ge-
neral al CFM, Iurii TOPALA, a rep-
rezentat Republica Moldova la se-
siunea a XLIV-a a Consf=tuirii mini-
[trilor. Din componen\a delega\iei
au mai f=cut parte urm=toarele per-

soane oficiale de la CFM: Grigore CONDU-
RACHE, vicedirector general interimar, re-
sponsabil de activitatea comercial=, Va-
leriu CONSTANTINOV, [ef al serviciului re-
la\ii interna\ionale [i protocol al Direc\iei
strategii [i rela\ii interna\ionale.

La [edin\a sesiunii Consf=tuirii mini-
[trilor au fost prezentate rapoartele des-
pre activitatea OCCF pe parcursul anului
2015, raportul comisiei de revizie a OCCF
pe anul 2015, despre rezultatele activit=\ii
comisiilor OCCF ]n anul trecut. Pre[e-
dintele Comitetului OCCF Tadeu[ {OZDA
a adus la cuno[tin\a celor prezen\i in-
forma\ia privind ac\iunile ]ntreprinse de

Dup= cum am relatat deja, directorul general al CFM, Iurii TOPALA, a fost deco-
rat cu Diploma de onoare, semnat= de pre[edintele Consiliului de transport fero-
viar al statelor-membre ale Comunit=\ii Oleg Beloziorov. S-a bucurat de o ]nalt=
apreciere [i aportul lui Vitalie Vetriniuc, [ef-adjunct al remizei vagoane B=l\i, res-
ponsabil de repara\ie, c=ruia ]n timpul reviziei de prim=var= cu comisia conduc=torul
Magistralei moldovene[ti Iurii Topala i-a ]nm`nat Diploma de onoare.

Astfel a fost ]nalt apreciat= contribu\ia feroviarilor din Moldova la consolidarea
colabor=rii ]n domeniul traficului [i asigurarea func\ion=rii eficiente a transportului
feroviar pe plan interna\ional.

La remiza vagoane B=l\i Vitalie Vetriniuc munce[te f=r= ]ntrerupere din anul
1991. A absolvit Academia de Transport [i Informatic= din Chi[in=u [i Colegiul
tehnic de transport feroviar din B=l\i. Ocup`nd func\ia responsabil= de [ef-adjunct
al ]ntreprinderii din anul 2000, el a reu[it s= demonstreze calit=\i de conduc=tor
competent [i priceput, men\ine rela\ii str`nse de colaborare ]n domeniul repara\iei
[i exploat=rii vagoanelor cu speciali[ti ai ]ntreprinderilor similare din componen\a
Consiliului de transport feroviar. A participat activ la implementarea sistemului com-
piuterizat interna\ional de eviden\= a vagoanelor.

REPORTER “FM”

Distinc\ie binemeritat=

Momentul ]nm`n=rii distinc\iei Imagine: Iurie KOZLOV

nou Memorandum de colaborare ]n do-
meniul dezvolt=rii tehnice, comerciale [i
de exploatare a culoarului de transport fe-
roviar nr.12, ce traverseaz= teritoriile Ukrai-
nei, Republicii Moldova, Rom`niei [i Re-
publicii Bulgaria.

Sesiunea mini[trilor a ]ns=rcinat Co-
misia OCCF pentru drept ]n domeniul tran-
sportului s= organizeze p`n= la finele
anului 2016 un seminar privind practica
aplic=rii ATIM din 1 iulie 2015, precum [i
s= continuie munca de actualizare a Ane-
xei 2 la ATIM ]n anul 2016, s= munceasc=
]n continuare asupra perfec\ion=rii Anexei
6 a “Ghidului privind factura |IM/ATIM”,

preg=tirilor Conferin\ei interna\ionale pen-
tru adoptarea textului Conven\iei privind tra-
ficul feroviar interna\ional”. Desf=[urarea
acesteia este preconizat= pentru perioada
14-18 noiembrie 2016 la Var[ovia (Polo-
nia).

Sesiunea Consf=tuirii mini[trilor a de-
cis s= aprobe Raportul despre mersul ac-
tivit=\ii GPL privind preg=tirea recomand=-
rilor la chestiunile comune din domeniul
preg=tirii profesionale a cadrelor pentru tra-
ficul feroviar de marf= ]n perioada noiem-
brie 2015–martie 2016, s= schimbe denu-
mirea acestuia ]n Grup provizoriu de lucru
pentru chestiunile instruirii/preg=tirii pro-
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FELICIT+RI!

V= dorim din tot sufletul un car de
s=n=tate [i energie nesecat= pentru rea-
lizarea obiectivelor serioase, menite s=
scoat= domeniul transportului feroviar din
starea economico-financiar= dificil=, ]n
care s-a pomenit, s= ajute la restructuri-
zarea ]ntreprinderii, astfel ]nc`t CFM s=
ocupe un loc decent ]n sistemul c=ilor fera-
te din Uniunea European=.

Via\a s= v= poarte [i de acum ]nainte
pa[ii pe drumul de fier al=turi de camara-
zii de idei, care muncesc cu jertfire de sine
]ntru prosperarea CFM.

Cu respect —
Fiodor NEGRU,

[ef al nodului feroviar Chi[in=u

*   *   *
Stimate Domnule Director General

al CFM Iurii TOPALA!

V= transmitem cele mai cordiale ur=ri
de bine cu ocazia zilei de na[tere din par-
tea colectivului nodului feroviar B=l\i [i al
meu personal!

Sunte\i pentru noi un exemplu de con-
duc=tor competent, responsabil [i ener-
gic, care-[i depune cuno[tin\ele [i efortu-
rile ]ntru realizarea programelor de am-
ploare, menite s= accelereze dezvoltarea
C=ii Ferate a Moldovei.

V= dorim realizarea cu succes a pro-
gramelor [i proiectelor demarate, capabi-
le s= stimuleze dezvoltarea dinamic= a
poten\ialului social-economic al CFM. Mul-
t= s=n=tate [i numai bine Dumneavoastr=
[i persoanelor dragi.

Cu respect —
Victor COJOCARU,

[ef al nodului feroviar B=l\i

*   *   *
Stimate Domnule Director General

al CFM Iurii TOPALA!

Cordiale felicit=ri cu ocazia zilei de na[-
tere din partea colectivului nodului feroviar
Ocni\a. V= dorim mult= s=n=tate, succese,
voin\=, putere pentru a ]ndeplini toate obiec-
tivele propuse.

De la mine personal — sunt bucuros s=
fac parte din echipa Dumneavoastr= [i
vreau s=-i doresc mai pu\ini du[mani [i
mult= fermitate de care dau dovad= oame-
nii "nordici" (locul na[terii omagiatului —
nordul republicii — n.r.) pentru a reforma
CFM [i a ajuta acest colectiv s= dep=[easc=
situa\ia creat= [i s= fie readus= m`ndria
de feroviar.

La mul\i ani!

Cu respect —
Anatolie PLAMADEAL+,

[ef al nodului feroviar Ocni\a

La aceste cordiale [i calde felicit=ri
se al=tur= colectivele tuturor noduri-
lor feroviare ale CFM

KICKBOXING

Selec\ionata na\ional= a c`[tigat 12
medalii de aur, 15 — de argint [i 24 — de
bronz, ceea ce i-a permis s= ocupe locul
opt ]n clasamentul pe echipe printre toa-
te \=rile-participante la aceste competi\ii.

Patru sportivi de la }S “Calea Ferat= din
Moldova” [i-au ocupat locul binemritat ]n
componen\a selec\ionatei na\ionale. E vor-
ba de Alexandru Popa de la st.Ungheni [i
Petru Morari, Ruslan Metachi, Denis Var-
varici — to\i de la st.Basarabeasca.

Petru Morari s-a ales cu o medalie de
aur dup= ce a ob\inut trei victorii frumoa-
se asupra reprezentan\ilor Poloniei, Un-
gariei [i Israelului. Juniorul este campion
al Europei printre tineret la categoria de
greutate de p`n= la 63,5 kilograme.

Denis Varvarici a cucerit o medalie de
argint ]n urma luptelor cu sportivii din
Portugalia [i Israel, ced`nd ]n final= ]n
fa\a reprezentantului Ungariei.

Alexandru Popa a evoluat ]n trei lupte
spectaculoase, a ob\inut dou= victorii ]n
fa\a reprezentan\ilor Spaniei [i Italiei, ]n
semifinal= a cedat un punct ]n fa\a spor-
tivului din Norvegia [i a revenit acas= cu
o medalie de bronz. }nfr`ngerea a fost
una foarte amar=, dar toat= echipa l-a
sus\inut pe Alexandru, deoarece doi ani
consecutiv el s-a ]nvrednicit de medalii
de aur la acest turneu.

Ruslan Metachi [i-a ]nscris la activ o
medalie de bronz. El a sus\inut trei lupte,
]n parcursul spre semifinal= ]nving`ndu-i
pe sportivii din Suedia [i Danemarca. }n
semifinal= s-a desf=[urat o lupt= aprig=

Au pus um=rul [i lupt=torii-feroviari

]ntre moldoveanul nostru [i re-
prezentantul Poloniei. Ruslan
nu [i-a precupe\it eforturile,
dar... a fost ridicat= m]na adver-
sarului, care s-a dovedit a fi
ceva mai precis.

A[a dar, echipa feroviar= a
adunat ]n palmares o medalie
de aur, una de argint [i dou=
medalii de bronz. Pre[edintele
Federa\iei na\ionale de kickbo-
xing din Republica Moldova Tu-
dor Gorea le-a mul\umit tineri-
lor pentru evoluarea reu[it= [i
le-a urat tuturor s=n=tate, bu-
n=stare, mai multe momente
fericite ]n via\=, iar principalul
— s= nu-[i piard= curajul [i do-
rin\a de a fi primul, de a fi lider
nu doar pe ringul de lupt=, dar
[i la [coal=, la universitate.

De remarcat, c= ]n anul curent ne
a[teapt= mari ]ncerc=ri, de care trebuie
s= ne preg=tim cu toat= seriozitatea [i s=
ob\inem rezultate frumoase la Campiona-
tul lumii-2016 al tineretului [i juniorilor,
care se va desf=[ura ]n perioada 28 au-
gust—3 septembrie la Dublin, ]n Irlanda,
precum [i la Campionatul Europei-2016
pentru adul\i, care va avea loc ]n luna
octombrie ]n Antalia, Turcia (turneu de
licen\iere pentru ob\inerea cotelor de par-
ticipare la Jocurile Mondiale din 2017, care
vor fi organizate ]n Polonia).

Vreau s= exprim marea recuno[tin\= con-
duc=torilor tuturor ]ntreprinderilor de la no-

durile feroviare Basarabeasca [i Ungheni,
conduc=torului }S “Calea Ferat= din Mol-
dova”, Iurii TOPALA, pentru sus\inere per-
manent= la dezvoltarea sportului ]n r`ndu-
rile tinerilor [i copiilor feroviarilor. Din nu-
mele p=rin\ilor [i tuturor sportivilor mul\u-
mim pentru posibilitatea oferit= de }S “Ca-
lea Ferat= din Moldova” de a ne antrena
]n sala de kickboxing [i a evolua la compe-
ti\iile de box sub drapelul ]ntreprinderii.

Petru KOLTUK,
antrenor principal

al echipei feroviare

Imagine din arhiva autorului

La Budapesta a fost disputat= cea de-a XXI-a Cup= a Lumii la kickbo-
xing-2016, la care au participat peste 2300 sportivi din 36 de \=ri. Federa\ia
na\ional= de kickboxing-oriental a Republicii Moldova a fost reprezentat=
de 63 sportivi din Chi[in=u, Tiraspol, F=le[ti, Orhei, Basarabeasca, Un-
gheni, B=l\i, Ialoveni, H`nce[ti.

Petru Morari, medaliat cu aur, la cea de-a XXI-a
Cup= a Lumii la kickboxing-2016
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Cel mai lung tunel
din Moldova

LA MAGISTRALA MOLDOVENEASC+

a 30 kilometri de Chi[in=u, pe li-
nia de cale ferat= Dobruja—B=l-
\a\i, care deja nu mai exist=, a
fost construit prin anii ‘30 ai se-
colului trecut un tunel feroviar. As-
t=zi din el au r=mas doar c`teva
pietre [i ruinele din interiorul co-

datoreaz= capacit=\ii de atunci a locomo-
tivelor cu abur, care din cauza for\ei de
trac\iune reduse nu puteau dep=[i coli-
nele ]nalte. Se [tie c= tunelul a fost pro-
iectat ]n Marea Britanie, iar lucr=rile de
construc\ie au fost supravegheate de in-
gineri englezi. Martorii povestesc, c= “pro-
cesul de munc= era unul neobi[nuit. O
echip= s=pa dintr-o parte, alta — din par-
tea opus=. {i s-au ]nt`lnit cu exactitate
de un centimetru”.

Atunci, c`nd se construia calea ferat=,
Dobruja era un mic s=tuc cu case de lut,
acoperite cu stuf. Linia de cale ferat= avea
importan\= strategic=, fiind construit= de
un batalion rom`n de geni[ti. }ns= cele
mai grele lucr=ri le ]ndeplineau dobrujenii:
c=rau pietre, ]mpingeau c=rucioarele cu
p=m`nt.

Cur`nd pe terasamentul ]n=l\at mai sus
de sat s-a deplasat prima locomotiv= cu
abur, ce remorca o garnitur= de tren. Apro-
piindu-se de canton, ea fluiera prelung [i
de sub ro\i r=bufnea un nor alb de aburi.
Ast=zi satul s-a extins, a ajuns p`n= la
fosta cale ferat=, a trecut peste ea [i a
]nceput a urca dealul. Iar ]n locul liniei
feroviare de alt=dat= se afl= acum o sim-
pl= uli\= a satului.

Tunelul a fost distrus ]n august 1944.
Se spune c= ]n el ar fi intrat un e[alon cu
muni\ii, care a fost aruncat ]n aer, dar cel
mai probabil legenda a fost inventat= pen-
tru efect emo\ional. Restabilirea tunelului
este costisitoare. }n plus, de ceva timp la
colina cu pricina au ajuns apele subtera-
ne, iar prin anii ‘50 partea de est a dea-
lului, de asupra intr=rii ]n tunel, s-a trans-
format ]ntr-o mare gunoi[te municipal=.

REPORTER "FM"Tunelul, construit de speciali[tii rom`ni ]n anul 1931

Pe timpuri aici clocotea munca, circulau
trenuri

linei. Tunelul a fost cel mai lung dintre
toate construc\iile de acest gen, edifica-
te vreodat= ]n Moldova, lungimea sa con-
stituind 689 metri. Apari\ia tunelului se

Sf]r[it. }nceputul ]n pag.1


