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inspect=rii era ]nlocuit de brigadierul Ana-
tolie Crucean) n-au pierdut timpul ]nza-
dar. Chiar [i ]n condi\iile deficitului acut
de materiale pentru suprastructura liniei,
a combustibilului [i altor resurse, ei au
reu[it s= ]nf=ptuiasc= multe lucr=ri ]n sco-
pul preg=tirii liniilor din subordine pentru
exploatarea ]n perioada rece.

Pe direc\ia Cern=u\i, bun=oar=, au fost
executate ]n m=sura posibilit=\ilor lucr=ri
de r=rire a focarelor de putregai al traver-
selor. S-au folosit nu doar traversele noi
din beton armat, furnizate de sec\ia linii
Ocni\a, ci [i cele la m`na a doua, de care
picherii au reu[it s= fac= rost mic[or`nd
diagrama unei linii nesolicitate de la sta\ia
Lipcani. S-a mizat [i continu= s= se mize-
ze ]n special pe depistarea la timp [i lichi-
darea operativ= a devierilor de la norm=,
care apar.

Nu poate s= nu alarmeze situa\ia grav=
de la sta\ia Br=tu[eni, unde au fost insti-
tuite mari limite de vitez= din cauza bare-
lor de macaz uzate [i a numeroaselor tra-
verse putrede. }nc= acum o lun= picherii
de aici au solicitat sec\iei linii 19 grinzi de
macaz [i 46 traverse noi din beton armat
pentru a remedia par\ial situa\ia. Deo-
camdat= cererea n-a fost ]ndeplinit=. Mem-
brii comisiei au promis s= clarifice situa\ia
[i s= ajute ]n m=sura posibilit=\ilor.

Solu\ionarea problemei este important=
nu doar pentru asigurarea securit=\ii cir-
cula\iei, ci [i pentru c= la sta\ie s-a ]mbu-

n=t=\it semnificativ munca cu ]nc=rc=turile
dup= implementarea la calea ferat= a unei
politici tarifare mai flexibile. O demonstrea-
z= chiar cifrele. Numai ]n zece luni ale
anului curent aici au fost ]nc=rcate 503 va-
goane, iar 788 — desc=rcate. De la ]nce-
putul lunii noiembrie au fost deja ]nc=rcate
peste 130 vagoane, planul fiind 225. Sunt
transportate materiale de construc\ie (pie-
tri[ [i moloz din carierele locale, expediate
]n Ukraina), pietri[ de granit din cariera sa-
tului ucrainean Gnivani pentru repara\ia
[oselelor, cereale etc. La sta\ie sosesc

vagoane grele, care au un impact colosal
asupra macazurilor [i liniilor de manevr=.
Sunt necesare ]ntr-adev=r ac\iuni radicale
pentru a preveni eventuale incidente. Cu
totul alta este starea liniilor de acces din
proprietatea combinatului de panifica\ie,
fabrizilor de zah=r [i conserve, care bu-
cur= privirea. Con[tientiz`nd importan\a
asigur=rii securit=\ii circula\iei, agen\ii eco-
nomici sunt dispu[i s= cheltuie pentru tra-
verse c`t e nevoie.

Colectivul ]n frunte cu [eful sta\iei Mihail
Iachim are grij= de ordine [i cur=\enie ]n

]nc=perile de serviciu [i pe teritoriu. V=ruitul
s-a ]nf=ptuit cu for\ele proprii. Din cauza
ploilor au fost am`nate p`n= la prim=var=
lucr=rile de vopsire. Sectorul de construc\ie
al sec\iei edificii civile a oferit o cantitate
mic= de vopsea [i var din rezervele pro-
prii. Sobele sunt preg=tite, ]ns= din cele
trei este exploatat= deocamdat= doar una,
de[i la nordul republicii temperatura ae-
rului este mai mic= de 0 grade. Cauza este
lipsa lemnelor [i c=rbunelui, dar feroviari-

Anterior, ]n ziua de 16 noiembrie cu-
rent, o comisie a conducerii CFM ]n
frunte cu Serghei TOM{A, vicedirector
general, responsabil de infrastructur=
[i trac\iune, a vizitat cele mai dep=r-
tate sectoare ale Magistralei moldo-
vene[ti: Br=tu[eni [i Lipcani.

a de obicei, aten\ia principal=
s-a concentrat pe starea gos-
pod=riei linii. Controlul a de-
monstrat, c= picherii districte-
lor din partea locului sub con-
ducerea mai[trilor Vasile Beje-
nari, Alexandru Iusip [i Anato-
lie Condriuc (care ]n momentul

Tradi\ionala poz= la ]nceputul reviziei de toamn= cu comisia

REVIZIA DE TOAMN+ CU COMISIA — 2016

Inspectarea general= a }S "CFM"
La data de 22 noiembrie a.c. comisia

]n frunte cu directorul general al }S "Calea
Ferat= din Moldova", Iurii TOPALA, a ]nce-
put inspectarea infrastructurii feroviare pe
sectorul de nord al magistralei. Obiectivul
principal al activit=\ii comisiei este de a
verifica gradul de preg=tire tehnologic= a
subdiviziunilor structurale ale c=ii ferate
c=tre perioada de iarn= 2016-2017.

Prima ]ntreprindere mare pe itinera-
rul comisiei a fost nodul feroviar B=l\i.
Toate filialele acestuia s-au preg=tit mi-
nu\ios pentru revizie. S-a realizat un vo-
lum mare de munc=, care va fi evaluat de
membrii comisiei: vice-directori generali,
reprezentan\i ai Federa\iei sindicale a
feroviarilor din Republica Moldova, [efi
ai serviciilor. }n baza rezultatelor contro-
lului va fi ]ntocmit= lista lacunelor [i obiec-
\iilor, care urmeaz= a fi ]nl=turate opera-
tiv ]n cel mai scurt timp.

Membrii comisiei au vizitat toate sta-
\iile principale de pe sectorul de nord: Ma-
teu\i, {old=ne[ti, Cob`lnea, Rogojeni,
Ghinde[ti, Flore[ti [i altele.

}n ziua de 23 noiembrie a.c. au sus\inut
examenul la preg=tirea de iarn= ferovia-
rii sectorului de sud al magistralei.

Imagini: Iurie KOZLOV
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— Ceea ce ne salveaz= este nucleul
de speciali[ti califica\i de la districtele de
picheri, situate pe direc\iile Mateu\i [i Un-
gheni, care s-au p=strat chiar [i ]n con-
di\iile unei fluctua\ii sporite a cadrelor, —
concluzioneaz= [eful ]ntreprinderii Alexei
Cruglii. — E vorba de mai[tri, brigadieri,
montatori de linii, care ][i con[tientizeaz=
profund datoria profesional=. Ei sunt spe-
ciali[ti trecu\i prin greut=\i de-a lungul tim-
pului, [i pe care ne baz=m permanent ]n
procesul de realizare a sarcinilor.

La spusele conduc=torului, mai adaug:
]n sec\ia linii B=l\i reu[ita depinde ]n mare
parte [i de veriga de conducere, puter-
nic= [i responsabil= la toate nivelurile. }n
persoana [efului Alexei Cruglii, a adjunc-
\ilor s=i Gheorghe Grosu [i Ion Morari, al-
tor speciali[ti. }mpreun= ei reu[esc s= ia
decizii corecte ]n situa\ii concrete, uneori
absolut imprevizibile, se deplaseaz= ]n
mod regulat pe sectoare pentru a fi ]n
permanen\= la curent cu evenimentele.

Calea ferat=, pomenindu-se ]ntr-o si-
tua\ie financiar= dificil= din cauza reducerii
semnificative a fluxului de marf=, nu poa-
te oferi picherilor ]ntotdeauna suportul
necesar. De aceea colectivul mizeaz=, ca
[i p`n= acum, pe rezervele interne. Ce-i
drept, acestea scad v=z`nd cu ochii. R=-
m`n tot mai pu\ine linii nesolicitate, unde
pot fi demontate traverse pentru a le fo-
losi la r=rirea focarelor de putregai de pe
traseele principale. }ntre timp au ap=rut
segmente, unde pe o sut= de metri tre-
buie ]nlocuite de la 30 p`n= la 50 traver-
se. Deja de mult timp nu se mai efectueaz=
repara\ii capitale. }n ultimii zece ani sec\ia
nu a primit aproape 5 mii traverse nece-
sare pentru stabilizarea situa\iei, astfel ]n-
c`t s= nu creasc= num=rul focarelor de

Starea gospod=riei linii a }ntreprinderii de Stat “Calea Ferat= din Moldova” este ]n permanen\= ]n vizorul conducerii
magistralei. Starea de lucruri ]n sec\ia linii B=l\i, unde lungimea liniilor ]ngrijite constituie 365 kilometri (inclusiv 135
km de linii de sta\ie), reflect= ]ntocmai problemele comune. Din cele 618 mii de traverse circa 200 mii de traverse din
lemn [i 10 mii — din beton armat sunt deteriorate. Exist= un deficit acut de alte materiale din suprastructura liniei,
combustibil [i lubrifian\i, personal. {i dac= ]n asemenea condi\ii extrem de complicate picherii de aici reu[esc s=
asigure un punctaj de 70-80 unit=\i, planul fiind 110, ne putem imagina ce eforturi uria[e trebuie s= depun=.

putregai. Circa jum=tate din macazuri au
grinzile de lemn uzate. Conform calcule-
lor, sunt necesare cel pu\in 6 mii de tra-
verse noi de macaz pentru a exclude limi-
tele de vitez= la sta\iile, unde are loc pro-
cesarea ]nc=rc=turilor: B=l\i-Slobozia,
B=l\i-ora[, Alex=ndreni, Flore[ti, {old=-
ne[ti etc. S-a iepuizat rezerva pieselor de
schimb pentru macazuri. Or, deja ast=zi se
afl= la limita uzurii mai bine de 23 inimi de
macaz. Ele sunt supuse ]nc=rc=rii prin su-
dare, ]ns= peste c`tva timp uzura se face
resim\it=, deoarece durata de exploatare
a stratului ]nc=rcat este limitat=. E nevoie
de peste 40 cadre cu ace de macaz. C`t
prive[te [inele, pe traseul principal n-au
fost repozate doar cele de la kilometrul
27, restul deja demult au fost repozi\io-
nate. Deci, [i aceast= rezerv= e pe cale
de a se iepuiza.

De existen\a acestor vulnerabilit=\i am
avut ocazia s= m= conving, deplas`ndu-
m=  cu motrisa nodului feroviar de la B=l\i
p`n= la Mateu\i [i retur ]mpreun= cu [eful
]ntreprinderii [i alte cadre de conducere
ale sec\iei linii nr.5.

Deplasarea a fost organizat= cu sco-
pul de a vedea, ce trebuie s= se mai ]ntre-
prind= pentru asigurarea desf=[ur=rii rit-
mice a traficului de marf= [i c=l=tori ]n
perioada rece a anului. Era c`t se poate
de clar, c= picherii de la districte au mun-
cit mult pentru asigurarea securit=\ii circu-
la\iei la nivelul cuvenit. Dar pretutindeni
muncitorii vorbeau despre necesitatea
unei ]mbun=t=\iri serioase a aprovizion=rii
tehnico-materiale.

— Ne confrunt=m cu mari dificult=\i, [i
ceea ce insufl= speran\= e doar situa\ia,
c= administra\ia c=ii ferate se arat= dis-
ponibil= s= sus\in= gospod=ria linii, ]n

m=sura posibilit=\ilor reale, — a \inut s=
men\ioneze Alexei Cruglii.

S-a discutat, ]n particular, despre re-
centa achizi\ionare, la ini\iativa directo-
rului general al CFM, Iurii TOPALA, a unui
num=r mare de traverse noi din beton ar-
mat din Ukraina, a c`torva loturi de tra-
verse de lemn din Belarus. Se poart= ne-
gocieri cu colegii din Kazakstan privind
posibilitatea achizi\ion=rii macazurilor.
Numai ]n ultimele trei luni sec\ia linii nr.5
a primit circa 1780 traverse noi din beton
armat. Dup= ce a fost solu\ionat= proble-
ma prinderilor ele sunt folosite la r=rirea
focarelor de putregai pe cele mai vulne-
rabile segmente. }n special pe direc\ia
Ungheni, unde este intens nu doar tra-
ficul de marf=, ci [i cel de c=l=tori. Au
fost ]nlocuite toate grinzile de lemn ale
podurilor feroviare de la km 37 [i 113 pe
direc\ia Mateu\i, par\ial cele ale podului
peste Nistru. Picherii nutresc speran\a, c=
]n 2017 vor mai primi cel pu\in 150 grinzi
de lemn pentru a asigura men\inerea ]n
stare bun= a acestui pod. Totu[i, f=r=
achizi\ionarea masiv= a traverselor [i grin-
zilor noi, barem [ine, nu ne va reu[i prea
multe.

}n acest context mi-am amintit, cum
]n timpul reviziei de prim=var= cu comisia
directorul general Iurii Topala, probabil,
cu g`ndul la viitor, l-a ]ntrebat pe Alexei
Cruglii, ce num=r de traverse ar putea
poza singular sec\ia linii cu for\ele prop-
rii, dac= ar dispune de acest material din
suprastructura liniei. {eful subdiviziunii a
r=spuns: 8-10 mii, ]n afar= de repara\iile
capitale. Cu condi\ia complet=rii locurilor
vacante [i grup=rii respective a for\ei de
munc=.

Atunci, c`nd i-am amintit conduc=-

torului sec\iei linii despre aceast= discu\ie,
d`nsul n-a renun\at la cele spuse atunci,
dar a \inut s= explice: poz=rile singulare
vor rezolva doar par\ial problema. Pentru
a stabiliza cel pu\in situa\ia pe sector (adi-
c= a poza cel pu\in 45 mii traverse), f=r=
a \ine cont de perspectiv=, chiar [i ]n cazul
achizi\ion=rii masive a traverselor pozarea
cu for\ele proprii va dura vreo [ase ani.
De aceea, pentru a urgenta desf=[urarea
lucr=rilor [i, respectiv, a reduce cheltuie-
lile tangen\iale, este mult mai rentabil=
efectuarea repara\iilor capitale, care per-
mite mecanizarea [i eficientizarea lucr=-
rilor de montare a panourilor de linii. Evi-
dent, d`nsul are dreptate.

}ntr-un articol publicat de ziarul “+ko-
nomiceskoie obozrenie” la data de 30 sep-
tembrie 2016 (]ntitulat “Lunga cale a CFM
spre ]mprumut”), directorul general Iurii
Topala a povestit, c= din suma total= a
]mprumutului de 105 milioane euro din
partea BERD [i BEI, cu care a fost semnat
]n sf`r[it acordul, jum=tate va fi destinat
reabilit=rii infrastructurii [i liniilor de cale
ferat=.

Din ace[ti bani va fi supus unei re-
construc\ii serioase ]n special sectorul de
sud, pe care e transportat= cea mai mare
parte a m=rfurilor de tranzit. Cele mai
substan\iale ]ncas=ri ]n bugetul feroviar
vin din traficul de tranzit. O atare situa\ie
nu-i descurajeaz= pe picherii b=l\eni [i
iat= de ce.

Pentru solu\ionarea problemelor sec\iei
linii de aici ar putea fi alocate materialele
la m`na a doua, ob\inute ]n procesul re-
construc\iei sectorului de sud (traverse,
[ine, macazuri), ceea ce nu e deloc r=u ]n
situa\ia creat=.

Pe parcursul preg=tirilor c=tre perioa-
da rece a anului sec\ia linii a realizat o
serie de ac\iuni ]n scopul sporirii siguran\ei
construc\iilor inginere[ti, destul de nume-
roase pe sector. Am relatat deja despre
]nlocuirea grinzilor de lemn pe poduri. Alte
lucr=ri executate sunt: cur=\area canale-
lor de m`l [i vegeta\ie, consolidarea
pere\ilor laterali ai tunelului prin metoda
inject=rii, montarea ulucelor de evacuare
a apelor.

Pe direc\ia Mateu\i zidurile de piatr=
ale multor f`nt`ni de control au fost ]nlo-
cuite de inele din beton cu capac, ceea
ce a permis economisirea cimentului. }n
scopul prevenirii c=derii pietrelor pe [ine
a ]nceput evacuarea acestora de pe pan-
te pe liniile curente Flore[ti—Ghinde[ti [i
{old=ne[ti—Mateu\i at`t manual, c`t [i cu
ajutorul macaralei cu c=u[. Aceea[i ma-
cara va aduna [i ]nc=rca pe platforme
piatra r=mas= ]n urma demol=rii zid=riei
vechi a f`nt`nilor de control.

Din p=cate, nu s-a reu[it vopsirea pla-
nificat= a elementelor metalice ale podului
de la km 113 de c=tre TP-1. Construc\ia
n-a mai fost vopsit= deja de un sfert de
secol, de[i, conform cerin\elor, aceasta
trebuie s= se fac= cel pu\in o dat= ]n cinci
ani. Lucrarea ar putea fi executat= ]n anul
viitor, dac= bugetul c=ii ferate va dispune
de banii necesari.

O problem= serioas=, la fel ca [i la
magistral= ]n ansamblu, continu= s= r=-
m`n= deficitul de speciali[ti. Din cauza
salariilor mici mul\i muncitorii abandonea-
z= CFM.

Actualmente se prezint= zilnic la ser-
viciu, cu excep\ia celor afla\i ]n concedii,
concedii de boal= ori disponibiliza\i, nu
mai mult de 100 montatori de linii, ceea
ce nu este deloc suficient. }n realitate sunt
necesari 160 montatori de linii. A r=mas
un singur [ofer la dou= automobile.

Situa\ia este ]ntr-adev=r complicat=.
Or, colectivul ]ntreprinderii, muncind cu res-
ponsabilitate maxim=, ]ncepe iarna destul
de bine preg=tit pentru desf=[urarea tra-
ficului de marf= [i c=l=tori. Dar o aseme-
nea dispozi\ie necesit= suport real.

Vladimir DOBREANSCHI

Imagine din arhiva personal=
a lui Alexei CRUGLII

Sec\ia linii B=l\i:
cu responsabilitate maxim=

}N IMAGINE: are loc schimbarea grin-
zilor de lemn pe podul peste r`ul Nistru
(km 121)

PROBLEM+Gra\ie managementului reu[it al directorului general al }S "Calea Ferat= din Moldova",
Iurii TOPALA, ]n anul 2016 au fost procurate mai multe traverse, dec`t ]n 2-3 ani anteriori.
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tive ale sta\iilor au ]mbun=t=\it indicatorii
cantitativi [i calitativi.

Rezultate bune au ]nregistrat mi[c=-
ri[tii sta\iei V=lcine\. Planul de ]nc=rcare
fiind 60,5 mii tone, au fost ]nc=rcate 63
mii tone, adic= 104,2 procente. La sta\ie
au fost desc=rcate 1204 vagoane, planul
fiind ]ndeplinit cu 106,6 procente. A fost
dep=[it planul de ]nc=rcare [i la sta\ia
Giurgiule[ti. }n loc de cele 54478 tone pla-
nificate au fost ]nc=rcate 54507 tone.
Aceste rezultate se datoreaz= activit=\ii
bine coordonate a impiega\ilor de mi[care,
[efilor de manevr=, speciali[tilor biroului
predare, recep\ionerilor de m=rfuri [i ba-
gaje.

A f=cut fa\= cu succes planului de ]n-
c=rcare [i desc=rcare a vagoanelor colec-
tivul sta\iei Ocni\a. Planul de ]nc=rcare a
fost ]ndeplinit aici cu 101,7 procente, cel
de desc=rcare — cu 102,2 procente.

Merit= men\ionat aparte colectivul
sta\iei Sofia. Odat= cu venirea la sta\ie a
agentului economic SRL “Orom-Imexpo”,
]n 2015 munca cu ]nc=rc=turile a fost re-
luat=. La lansarea liniei noi de acces e
considerabil aportul [efei sta\iei Galina
Strateliuc. De la ]nceputul anului curent
la sta\ia Sofia au fost ]nc=rcate 233 va-
goane (15,7 mii tone), planul de ]nc=rcare
fiind ]ndeplinit cu 105,6 procente. A con-
tribuit semnificativ la ob\inerea acestui
rezultat [i colectivul sta\iei Drochia, deoa-
rece documentele de trafic sunt perfecta-
te acolo. {i angaja\ii sta\iei Drochia au

S-a intensificat munca cu ]nc=rc=turile
}n cadrul procesului tehnologic complicat [i multiplu, care se desf=[oar= la }S “Calea
Ferat= din Moldova”, nu poate fi nicidecum subestimat= importan\a serviciului mi[care
[i ]n special a sta\iilor feroviare. }n momentul de fa\= la Magistrala moldoveneasc=
func\ioneaz= 81 sta\ii. {apte din ele sunt sta\ii ale nodurilor feroviare, care activeaz=
pe baz= de autogestiune. La filialele gospod=riei mi[care muncesc ]n prezent circa
1800 angaja\i. E vorba de mi[c=ri[ti [i vagonari, speciali[ti ai domeniilor trafic de
marf= [i c=l=tori etc. Cu to\ii ][i ]ndeplinesc con[tiincios, calitativ [i operativ sarcinile
de produc\ie.

]ndeplinit planul de desc=rcare cu 132,5
procente, desc`rc`nd 506 vagoane.

Munce[te ritmic colectivul sta\iei Ghin-
de[ti, care a realizat cu 118,4 procente
sarcina la ]nc=rcare [i cu 120,1 procente
— la desc=rcare. }n perioada respectiv= ac-
tivitatea de procesare a ]nc=rc=turilor s-a
desf=[urat cu succes [i la sta\ia Chi[in=u.
Au fost desc=rcate 4216 vagoane, iar pla-
nul de ]nc=rcare a fost realizat ]n propor\ie
de 106,1 procente.

Au mai dep=[it planurile de ]nc=rcare
colectivele sta\iilor Iargara, Bender, Ba-
sarabeasca, Cimi[lia. Merit= apreciere
pentru munca lor colectivele sta\iilor Ghi-
dighici, R=u\el, Mateu\i, Revaca, Bender,
Br=tu[eni, Alex=ndreni, Comrat, care au
dep=[it considerabil planurile la desc=r-
care.

Sarcina colectivelor sta\iilor CFM, care
proceseaz= ]nc=rc=turi, este de a atrage
]n continuare la colaborare agen\i econo-

mici pentru a le transporta marfa pe Ca-
lea Ferat= a Moldovei.

}n rezultatul realiz=rii ac\iunilor de re-
ducere a consumurilor de exploatare toa-
te cele 7 sta\ii aflate la autogestiune, care
fac parte din structura serviciului mi[care,
au ob\inut indicatori buni la reducerea
cheltuielilor. La sta\ia B=l\i-Slobozia con-
sumurile de exploatare au sc=zut cu
1583,4 mii lei, ceea ce constituie 9,7 la
sut=, la sta\ia Chi[in=u — cu 1735,5 mii
lei ori cu 8,9 la sut=, la sta\ia Ocni\a —
cu 4,3 la sut=, la sta\ia Basarabeasca —
cu 3,8 la sut=, la sta\ia Giurgiule[ti — cu
7,3 la sut=.

...Impiega\ii de mi[care, [efii de ma-
nevr=, speciali[tii birourilor predare, re-
cep\ionerii de m=rfuri [i bagaje, repre-
zentan\ii serviciului c=l=tori [i ai apara-
tului de conducere de la sta\iile feroviare
ale Magistralei moldovene[ti realizeaz=
zilnic, ]n regim non-stop tot ce le st= ]n
puteri, fiecare la locul s=u de munc=,
pentru ]ndeplinirea cu succes a sarcinilor
de produc\ie, pentru dep=[irea situa\iei
economico-financiare dificile, ]n care s-a
pomenit }S “Calea Ferat= din Moldova”.

Zinaida DIMOVA,
inginer-coordonator

al serviciului mi[care al }S “CFM”

Punctaj reu[it pe sectorul districtului

Colectivul districtului de picheri condus de maistrul Eduard Vidmidi din cadrul sec\iei linii B=l\i ]ngrije[te un important sector de
linie pe direc\ia Ungheni, inclusiv gospod=ria linii a sta\iei R=u\el. }n pofida problemelor privind asigurarea tehnico-material=,
muncitorii se str=duie s= fac= tot ce le st= ]n puteri pentru a asigura nivelul cuvenit al securit=\ii circula\iei trenurilor. Punctajul
nu dep=[e[te 20-25 unit=\i, planul fiind 75. Merit= o ]nalt= apreciere munca depus= de brigadierul Nicolae Cervaniuc, montatorii
de linii Vlad Eftemi\a, Valeriu Lis`i, Dumitru Nicuriuc [i al\ii.
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Imagine: Vladimir DOBREANSCHI

n rezultatul analizei activit=\ii de
munc= a colectivelor sta\iilor fero-
viare ale magistralei pe parcursul
primelor zece luni ale anului 2016
s-a constatat, c= ]n ultima perioa-
d= de timp la aceste ]ntreprinderi
s-a intensificat munca de proce-
sare a ]nc=rc=turilor. Multe colec-

La Calea Ferat= a Moldovei sta\ia
V=lcine\ este cunoscut= nu doar gra\ie
activit=\ii sale bine orientate de asigura-
re a traficului [i securit=\ii circula\iei tre-
nurilor. Ea are un rol important ]n forma-
rea fluxului de m=rfuri pe sectorul de nord,
stabilind rela\ii str`nse de colaborare ]n
particular cu firma “Tezeu-lux”, care
expediaz= vagoane cu nisip ]n adresa fab-
ricilor de sticl= din capital=.

Ree[ind din situa\ia economic= real=
]n zon=, se poate presupune, c= posibi-
lit=\ile de cre[tere a volumului de ]nc=r-
care nu sunt nici pe departe iepuizate. }n
zona antreprenoriatului liber “Otaci”, si-
tuat= ]n apropierea sta\iei, a avut loc re-
cent un concurs investi\ional de selecta-
re a rezidentului, care va construi pe baza
fostei fabrici de articole din beton armat
o ]ntreprindere, ce va produce articole din
beton poros. Concursul a fost c`[tigat de
compania cu capital autohton BCA Fac-
tory. Ea inten\ioneaz= s= investeasc= cir-
ca 10 milioane dolari SUA ]n moderniza-
rea ]nc=perilor goale [i achizi\ionarea li-
niilor tehnologice noi.

Planul de afaceri elaborat prevede
demararea procesului de produc\ie a ar-
ticolelor at`t de solicitate ]n industria de
construc\ie a locuin\elor deja la mijlocul
anului viitor. Cam jum=tate din volumul ei
va fi exportat= ]n Rom`nia [i Ukraina. Nu
este exclus, c= ]ntreprinderea va fi inte-
resat= de serviciile c=ii ferate pentru tran-
sportarea produc\iei.

REPORTER “FM”

Al=turi de sta\ia
feroviar= V=lcine\

Printr-o dispozi\ie a directorului gene-
ral al }S “Calea Ferat= din Moldova”,
Alexei BOJENCO a fost desemnat ]n
func\ia de [ef al serviciului semnali-
zare [i comunica\ii.

DESEMN+RI }N FUNC|IE

Administra\ia serviciului pasageri al
CFM ]l felicit= cu ocazia zilei de na[tere
pe Mihail ARUSOI, [ef al g=rii feroviare
Chi[in=u.

— }i dorim omagiatului mult= s=n=tate,
succese ]n domeniul profesional, bun=-
stare ]n familie.

O via\= lung= s= tr=i\i
Cu mult= demnitate,
S-ave\i mereu doar bucurii,
Succese mari ]n toate!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical de

la remiza vagoane pasageri Chi[in=u ad-
reseaz= cordiale felicit=ri cu ocazia JUBI-
LEULUI Iuliei CU{NIRENCO, cus=toreas=
]n sec\ia finisare lemn.

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

FELICIT+RI!

Mihail Arusoi
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Serghei Tarasov s-a n=scut la
data de 2 martie 1926. Dup= ab-
solvirea Institutului de ingineri ai
transportului feroviar din Dnepropet-
rovsk, facultatea construc\ii linii [i
gospod=rie linii, a muncit la c=ile
ferate din Rusia [i Kazakstan.

}n anul 1964 a fost repartizat la
Calea Ferat= a Moldovei ]n calitate
de inginer-[ef al sec\iei linii Chi[i-
n=u. S-a pensionat ]n anul 1986 din
func\ia de [ef-adjunct al C=ii Fera-
te din Moldova, responsabil de do-
meniul linii [i construc\ii. {i-a con-
tinuat activitatea la calea ferat=
p`n= ]n anul 1999 ]n calitate de [ef
al biroului tehnic al serviciului linii.

A muncit ]n domeniul transpor-
tului feroviar mai bine de 62 de ani.
Este decorat cu insigna “Feroviar de
onoare”.

Sub ]ndrumarea lui Serghei Ta-
rasov au fost construite la magistral=
multe edificii, blocuri locative pen-
tru feroviari. Printre acestea — [i Pa-
latul de cultur= al feroviarilor din
Chi[in=u.

Serghei Tarasov s-a impus me-
reu printr-un nivel ]nalt de profesio-
nalism, responsabilitate pentru sec-
torul de munc= ]ncredin\at, bun=tate
[i compasiune.

Feroviarii vor p=stra mereu ]n suf-
let amintirea luminoas= despre Ser-
ghei Tarasov ca om generos [i atent
cu cei din jur.

Comitetul sindical al direc\iei,
Consiliul veteranilor r=zboiului [i
muncii exprim= sincere condolean\e
rudelor [i persoanelor apropiate
decedatului.

}n memoria
colegului

}n ziua de 13 noiembrie 2016,
dup= o boal= ]ndelungat=, s-a stins
din via\= la v`rsta de 91 de ani

Serghei
TARASOV

Sf]r[it. Continuare din pag.1

Proiectul comun al Societ=\ii Na\ionale
a c=ilor ferate din Fran\a (SNCF) [i compa-
niei Alstom a demarat ]n toamna anului
2016. Scopul lui este de a crea un tren,
care s= corespund= exigen\elor tehnice,
economice [i ecologice moderne [i s= asi-
gure un grad ]nalt de confort.

Costul achizi\ion=rii noului tren [i chel-
tuielile de ]ntre\inere a acestuia se preco-
nizeaz= a fi cu 20 la sut= mai mici compa-
rativ cu trenurile de mare vitez=, exploata-
te ]n prezent. Consumul de energie — cu
cel pu\in 25 la sut=. Peste 90 la sut= din
materialele utilizate la fabricarea lui vor
putea fi prelucrate [i folosite din nou. Inte-
riorul vagoanelor va fi asamblat pe baz=
de moduluri.

Caracteristicile definitive ale noului tren
vor fi formulate c=tre finele anului 2017.
Pe parcursul a patru ani construc\ia va prin-
de contur, iar pe la mijlocul anului 2022

noile trenuri trebuie s= fie disponibile pentru
exploatarea regulat=.

Societatea Na\ional= a c=ilor ferate din
Fran\a (SNCF) a organizat o prezentare a
interiorului trenului cu etaj TGV Oceane.
Compania Alstom va construi pentru SNCF
40 asemenea trenuri, care vor face leg=-
tura ]ntre Paris [i regiunile din sud-vestul
Fran\ei. Din 11 decembrie 2016 primele tre-
nuri de acest tip vor ]ncepe s= circule de la
Paris spre Bordo [i Toulouse. Se preconi-
zeaz= ca p`n= la ]nceputul lunii iulie 2017,
c`nd va fi gata infrastructura liniei de mare
vitez= Tour-Bordo, produc=torul va reu[i s=
construiasc= 17 asemenea trenuri.

Viteza maxim= de deplasare a trenului
TGV Oceane este de 320 km/or=. Fiecare
tren are 556 locuri de [ezut, ceea ce de-
p=[e[te cu 22 la sut= num=rul locurilor ]n
trenul TGV Atlantigue, 158 din ele sunt de
clasa ]nt`i [i 398 — de clasa a doua. Sunt
rezervate locuri pentru patru c=rucioare de
invalid, fiecare din ele fiind dotat cu buton
de chemare a personalului.

Ziarul e ]nregistrat ]n camera
de Stat a Ministerului justi\iei al RM

Nr. de ]nregistrare 10205375.
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lor li s-a promis s= fie aduse. Sunt pre-
g=tite destul de bine pentru iarn= sta\iile
Lipcani, Criva [i postul blocare de la kilo-
metrul 61. Mi[c=ri[tii [i angaja\ii sectorului
trafic de marf= sub conducerea [efului sta-
\iei Igor Da\co au nimicit buruianul [i au
adunat frunzele c=zute de pe teritoriu. Le-a
fost de mare ajutor cositoarea de benzin=,
pe care mi[c=ri[tii au cerut-o ]nc= ]n timpul
reviziei precedente. Au demonstrat un ni-
vel ]nalt de organizare ]n special impiega\ii
de mi[care de la sta\ia Criva. Aici lipse[te
angajatul ]ns=rcinat cu ordinea, dar spe-
ciali[tii — e vorba de trei femei, de[i nu
prea dispun de timp liber, au asigurat o
cur=\enie aproape ideal= ]n interiorul cl=dirii
[i pe peron.

La postul blocare muncitorii sectorului
de construc\ii al sec\iei edificii civile au
astupat fisurile dintre temelia [i podeaua
vagonului de serviciu. Deja curen\ii de aer
nu mai r=cesc podeaua vagonului, ]n inte-
rior e mai cald. }n plus, ]nc=perile cu apa-
rataj SCB [i panoul de dirijare sunt ]nc=l-
zite cu ajutorul unui convector. C=minul
electric, care ]n caz de necesitate va servi
drept surs= suplimentar= de c=ldur=, va fi
folosit doar ]n timpul gerurilor.

}nc=perile sta\iei Criva sunt ]nc=lzite de
la o sob=, iar cele ale sta\iei Lipcani — de
la centrala pe baz= de c=rbune. {i una, [i
alta au fost verificate, iar c`nd va sosi c=r-
bunele ele vor fi exploatate ]n dependen\=

de temperatura mediului ambiant. Vara din
cauza secetei a sc=zut semnificativ nivelul
apei din f`nt`n=, de aceea uneori pompa
cu vid trebuia deconectat=. }n prezent o
asemenea problem= nu mai exist=, deoa-
rece nivelul apei a crescut.

Pe sectorul respectiv volumul de pro-
cesare a ]nc=rc=turilor este destul de bun.
De la ]nceputul anului peste 1405 vagoa-
ne au fost ]nc=rcate cu pietri[ din cariera
de la Criva, ceea ce constituie circa 100
mii tone. Indicatorul putea fi [i mai mare,
dac= ar fi organizat suplimentar ]nc=rcarea
[i cariera firmei “Calcar”. Din p=cate, de[i i
s-au oferit reduceri la tarifele de transport,
agentul economic n-a dorit deocamdat= s=
reia colaborarea cu calea ferat=. S-ar pu-
tea s= se r=zg`ndeasc= la anul. Volumul
desc=rc=rii a constituit 81 vagoane. Un
agent economic, care transport= materiale
de construc\ie [i c=rbune, ]nchiriaz= o linie
de acces a c=ii ferate. Are o stare bun= [i
linia ridicat=, care serve[te pentru desc=r-
carea materialelor pulverulente.

Deoarece se afl= la o dep=rtare mare,
feroviarii de la Lipcani folosesc Internet-ul
pentru a transmite informa\iile referitoare
la ]nc=rc=turi. Coresponden\a de serviciu,
precum [i ziarul “Feroviarul Moldovei” sunt
expediate de la Ocni\a cu transport de
ocazie — marfare ori motrisa nodului fero-
viar, care pleac= pe sector.

}n ultima perioad= de timp pe cele dou=
sectoare inspectate de comisie se face
resim\it= problema cadrelor, de[i p`n= mai

ieri listele de personal erau completate.
La sectorul Lipcani, ]n afara deretic=toarei,
lipse[te [i un [ef de manevr=. A demisio-
nat din motive de boal= casierul de bilete
[i locul e vacant, dar gara are nevoie de
el, deoarece ]ncas=rile din v`nzarea bile-
telor sunt destul de bune: 1,164 milioane
lei de la ]nceputul anului.

La sta\ia Br=tu[eni lipse[te un maca-
giu [i un recep\ioner. Exist= permisiunea
de a angaja speciali[ti noi, dar porblema
nu poate fi solu\ionat= deocamdat= din
cauza salariilor mici. E [i acesta un motiv
serios de reflec\ie.

S-au preg=tit bine pentru revizia cu co-
misia energeticienii, speciali[tii SCB [i co-
munica\ii. E vorba de colectivul sectorului
energetic Lipcani al sec\iei nr.3 alimenta-
re cu energie electric=, din care fac parte
electromecanicul Serghei Iusip, electro-
montorul Vasile Chirca [i [oferul Serghei
Pasechnic, electromecanicii Vladimir Ce-
botari [i Stanislav Lupu, electromontorii
Valeriu Savin [i Ion Lupoi din sec\ia nr.3
alimentare cu energie electric=.

La data de 22 noiembrie comisia [i-a
continuat activitatea pe sectorul de nord
al magistralei, iar peste o zi a fost orga-
nizat= deplasarea la sud. Despre rezulta-
tele verific=rii ]n continuare a gradului de
preg=tire pentru iarn= al ]ntrerpinderilor
feroviare vom povesti ]n edi\iile viitoare
ale ziarului nostru.

Vladimir DOBREANSCHI

REVIZIA DE TOAMN+ CU COMISIA — 2016

Inspectarea general= a }S "CFM"

CER informeaz= despre lansarea edi\iei a 4-a a Concursului feroviar european de fotografie, redenumit
]n memoria colegei [i prietenei noastre decedate subit.

Trenurile unesc locuri, dar [i oameni... }n aceast= calitate ele au fost mereu un subiect atractiv [i de
inspira\ie pentru arti[ti. Scopul acestui concurs este de a stimula crea\ia pasagerilor transportului feroviar
[i a promova imaginea pozitiv= a c=ilor ferate ]n Europa.

Fiecare din cele 12 cele mai bune fotografii va primi c`te 200 euro ]n calitate de premiu, va fi propus=
pentru Premiul Feroviar European—2017 [i prezentat= la Asambleea General= CER ]n perioada 7-8 feb-
ruarie 2017.

ANUL ACESTA TEMA CONCURSULUI ESTE: “VIITOR PROMI|+TOR PENTRU C+ILE FERATE”.
Pot participa la concurs nu doar membrii CER, ci [i to\i locuitorii celor 28 de state-membre ale Uniunii

Europene, Albaniei, Bosniei [i Her\egovinei, Georgiei, Macedoniei, Moldovei, Muntenegrului, Norvegiei, Ser-
biei, Elve\iei, Turciei [i Ukrainei. Pot fi prezentate doar fotografiile f=cute ]n aceste \=ri.

Concurs de fotografii Aline Bastin

Fotografiile cu rezolu\ie ]nalt= (preferabil ]n format orizontal) trebuie pre-
zentate ]n variant= electronic= p`n= la data de 15 decembrie 2016 prin inter-
mediul paginii on-line specializate SER aici:

 http://www.cer.be/forms/3rd-european-railway-photography-contest

Administra\ia }S “Calea Ferat= din
Moldova” este profund ]ndurerat= ]n
leg=tur= cu decesul prematur al [e-
fului serviciului paz= paramilitar=

Valeriu ONILA
[i exprim= sincere condolean\e ru-
delor [i prietenilor decedatului.

{TIRI INTERNA|IONALE
IN MEMORIAM


