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Domnule Topala, acum mai bine
de un an a\i fost desemnat ]n
func\ie de director general al
CFM. Cum a\i g=sit aceast= in-
stitu\ie [i cum arat= ea ast=zi?

— }ntr-adev=r, am preluat
func\ia de manager general acum
15 luni. }ntreprinderea era m=-
cinat= de o multitudine de res-
tan\e, care vizau toate sectoare-
le de activitate. Nu aveam ]n-
cheiate parteneriate durabile nici
]n plan intern, cu agen\ii econo-
mici autohtoni, [i nici ]n plan ex-
tern. Datorii pentru majoritatea
achizi\iilor, cu o tensiune extrem=
printre angaja\i [i ceea ce este
cel mai grav — cu restan\e sala-
riale. Evident, starea financiar= a
]ntreprinderii nu poate fi nici as-
t=zi alta dec`t a economiei na-
\ionale per general. Activitatea
]ntreprinderii a sc=zut considera-
bil, fiind condi\ionat= de o serie
de factori: vorbim despre lipsa
exporturilor din Republica Moldo-
va, despre embargouri, despre
conflictul dintre Ukraina [i Fede-
ra\ia Rus=, despre conflictele noa-
stre proprii — m= refer aici la situa-
\ia tensionat= pe care o avem cu
regiunea transnistrean=. Ultimul
impediment pare s= fi fost solu\io-
nat deja. }n urma unei serii de
]ntrevederi cu a[a-zisele "autori-
t=\i" transnistrene, am reu[it s=
stabilim c= ei nu vor mai admite
fluctua\ii ale costurilor pentru tran-
zitarea c=ii ferate aflate ]n st`nga
Nistrului, care, de facto, apar\ine
CFM. Una dintre cele mai mari
realiz=ri ]nregistrate reprezint=
semnarea acordurilor de finan\are
cu BERD-ul [i BEI. Spun cea mai
important=, pentru c= finan\area
extern= este un capitol aparte
pentru noi to\i, este singura solu-
\ie care poate asigura un viitor
pentru CFM.
Proiectul de restructurare [i re-
organizare a ]ntreprinderii, dup=
cum a\i men\ionat [i ]n interviu-
rile anterioare, poate deveni co-
lacul de salvare al CFM. La acel
moment, urma s= fie semnat
acordul de finan\are cu Banca
European= de Investi\ii. Ast=zi
CFM [i MTID au semnat at`t acor-
dul cu BERD, c`t [i cu BEI. Care
este procedura ulterioar=, ]n
urma ]ncheierii acestor contracte
de finan\are?

— La fel precum s-a ]nt`mplat
[i ]n cazul acordului de finan\are
semnat cu Banca European= de
Reconstruc\ie [i Dezvoltare, oda-
t= cu semnarea acordului dintre
banc=, CFM [i MTID, este nece-
sar ca proiectul de lege privind ra-
tificarea acestui contract de finan-
\are s= fie aprobat de Guvernul
RM, iar ulterior, de Parlamentul
RM. Acordul de ]mprumut cu BERD
a fost deja votat at`t ]n Executiv,
c`t [i ]n Legislativ. Am reu[it, ]ntr-
un final, s= ob\inem [i semnarea

acordului de recreditare pentru
mijloacele din ]mprumutul BERD
de c=tre Ministerul Finan\elor al
RM, aceasta fiind o precondi\ie a
BERD-ului, care, de altfel, se re-
g=se[te [i ]n regulamentul BEI.
Acordul de finan\are cu Banca de
Investi\ii a fost semnat de repre-
zentan\ii ministerului de profil ]n
luna septembrie, iar acum apro-
ximativ dou= s=pt=m`ni a fost
ratificat de Guvern. La fel, acesta
urmeaz= a fi aprobat de Parla-
ment, iar Ministerul Finan\elor s=
semneze acordul de recreditare
deja pentru ]mprumutul BEI.
Explica\i-ne, v= rog, care este
scopul final [i care sunt condi\iile
acestor finan\=ri.

— Scopul final este moderni-
zarea [i reorganizarea ]ntreprin-
derii, implementarea proiectului
care va adopta politici ]n confor-
mitate cu necesit=\ile pie\ii. Toa-
t= suma ]mprumutului este des-
tinat= unui scop anume — procu-
rarea locomotivelor [i repara\ia
infrastructurii, iar noi nu putem
utiliza resursele financiare dec`t
pe directivele sus-numite, nu

putem schimba destina\ia acestor
bani. Exist=, totu[i, un [ir amplu
de precondi\ii impuse de finan\a-
tori. Precondi\iile BERD-ului au
fost realizate integral de CFM, au
r=mas doar c`teva chestiuni sup-
limentare condi\ionate de BEI,
care, la fel, vor fi solu\ionate ]n
cel mai scurt timp. Principala con-
di\ie este, evident, restituirea ]m-
prumutului. }n acest sens, Gu-
vernul RM ne-a sus\inut prin ga-
ran\ia pe care [i-a asumat-o fa\=
de cele dou= b=nci. Aceasta es-
te, ]n final, o formalitate, dac=
vre\i, deoarece toate calculele
efectuate denot= clar situa\ia, c=,
odat= cu restructurarea CFM,
]ntreprinderea va ]nregistra cre[-
teri economice, care vor permite
restituirea ]mprumutului.
C`t de avantajos este acest ]m-
prumut? Care este termenul de
rambursare [i rata dob`nzii?

— Rata dob`nzii este extrem
de mic= — ]n jur de 1% anual, iar
termenul de rambursare este de
15 ani. Clar, este foarte avan-
tajos. Un astfel de credit, con-
tractat cu b=ncile din Republica

motorin=, a uleiului, a pieselor de
schimb [.a., iar modernizarea in-
frastructurii ]nseamn= [i mai pu-
\ini muncitori pe segment de li-
nii. Acestea, [i alte economii, vor
duce la reducerea cheltuielilor, ]n
a[a fel, ]nc`t ace[ti bani s= fie
redirec\iona\i c=tre restituirea
creditului [i satisfacerea altor ne-
cesit=\i pe care le are ]ntreprin-
derea. }n ceea ce prive[te ter-
menul de implementare a proiec-
tului, vorbim despre o perioad=
de trei ani.
Care este destina\ia resurselor
financiare primite [i cum vor fi
virate sumele ]n contul ]ntreprin-
derii?

— Resursele financiare nu vor
fi virate ]n contul ]ntreprinderii,
ci direct ]n contul companiilor
c`[tig=toare ale licita\iei — at`t
]n ceea ce prive[te infrastructu-
ra, c`t [i de trac\iune. Suntem
pe ultima sut= de metri pentru a
desf=[ura concursul pentru pro-
curarea locomotivelor. Aici este
necesar s= subliniez c= banii vor
fi vira\i c=tre furnizori direct din
contul b=ncilor finan\atoare.
Acordul de recreditare semnat cu
Ministerul Finan\elor al RM este
un garant serios, c= banii vor fi
restitui\i. Este un proces ]ntreg,
determinat de transparen\= ma-
xim=.
La ce etap= de implementare se
afl= la momentul actual proiectul
[i care dintre prevederile aces-
tuia au fost deja realizate?

— Cu BERD-ul, dup= cum am
reiterat, am ]ncheiat at`t proce-
dura formal=, c`t [i cea practic=.
A[tept=m recep\ionarea pache-
tului de acte pentru a anun\a
licita\ia. {i cu BEI urmeaz= ca ]n
termen de circa dou= luni s= fie
]ncheiat= ]ntreaga procedur=.
A\i amintit despre achizi\ionarea
de locomotive. Care este proce-
dura de selec\ie a companiei —
furnizoare de garnituri?

— Pentru prima dat= ]n Re-
publica Moldova, licita\ia va de-
curge exclusiv ]n format electro-
nic. Speciali[tii ]n domeniu vor
elabora un program care exclu-
de factorul uman din procesul de
luare a deciziilor, tocmai pentru
a da dovad= de obiectivitate [i
transparen\=. Acest program va
con\ine un [ir de cerin\e. Odat=
cu introducerea de c=tre partici-
pantul la licita\ie a datelor cu pri-
vire la calitatea garniturilor, pro-
gramul va calcula cea mai avan-
tajoas= ofert=, ]n a[a fel, ]nc`t
aceasta s= ]ntruneasc= at`t con-
di\iile tehnice la nivel avansat, c`t
[i costuri convenabile.

Eliza BOTNARI,
reprezentant rela\ii cu

mass-media al }S “CFM”

Proiectul de restructurare al CFM este
determinat de maxim= transparen\=

}S "Calea Ferat= din Moldova” se afl= ]n plin proces de restructurare. Proiectul de
reorganizare a ]ntreprinderii a fost ini\iat ]nc= acum c`\iva ani. }nsa, din diverse moti-
ve, solu\ionarea tuturor precondi\iilor impuse de finan\atori a fost tergiversat=. Potri-
vit directorului general al }S "CFM", Iurii TOPALA, ast=zi, toate cerin\ele ]naintate at`t
de BERD, c`t [i de BEI au fost solu\ionate, astfel c=, ]n scurt timp, va fi anun\at=
inclusiv licita\ia pentru anumite tipuri de achizi\ii.

La finele anului, Iurii Topala, [ef al Caii Ferate a Moldovei, face o totalizare a
progreselor ]nregistrate ]n domeniul moderniz=rii CFM [i elucideaz= care sunt premi-
sele de dezvoltare a ]ntreprinderii, c`t de avantajos este acest ]mprumut [i care vor fi
consecin\ele ulterioare implement=rii proiectului.

Moldova ar fi ]nsemnat o dob`n-
d= anual= de 8-10 ori mai mare
dec`t cea pe care ne-o ofer=
b=ncile europene. Parcul de lo-
comotive al CFM este extrem de
]nvechit, majoritatea garniturilor
au termenul de exploatare expi-
rat ]nc= de acum 5-6 ani. Or, noi
]ncerc=m din r=sputeri s= execu-
t=m cel pu\in lucr=ri de prelungi-
re a termenului de exploatare.
Exist= un proverb care spune c=
"lingura este scump= ]n timpul me-
sei". Este [i situa\ia CFM. Avem
nevoie stringent= de moderniza-
re a parcului de locomotive, pen-
tru c= vagoanele cu marf= care
tranziteaz= RM nu pot fi transpor-
tate f=r= locomotiv=.
Dar ce spun calculele efectuate?
Putem fi siguri c= ]n urma moder-
niz=rii c=ii ferate, Republica Mol-
dova va putea rambursa, ]n ter-
menii prev=zu\i ]n contract, banii
destina\i pentru acest proiect?

— Garniturile vechi consum=
de c`teva ori mai mult= motorin=
dec`t cele modernizate. Deci, lo-
comotive noi ]nseamn= reducere
substan\ial= a consumului de Imagine: Iurie KOZLOV
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Muncitorii Serghei Derevenco [i Oleg C=r-
bune au montat ]ntr-o perioad= scurt= de
timp 15 termopane noi la etajul doi al cl=-
dirii AMC de pe strada Feroviarilor din mu-
nicipiul B=l\i. Cadrul geamurilor a fost izolat
cu spum= de montare.

— Reparatorii au muncit con[tiincios:
deci, ]n s=lile, unde se afl= comunica\io-
ni[ti [i aparataj complicat, va fi mai cald,
deoarece pierderile de c=ldur= se vor di-
minua semnificativ, — declar= maistrul Efim
Bardier.

— }n ce m=sur= se vor mic[ora aceste
pierderi?

— N-am efectuat calcule speciale, de-
oarece nu dispunem de termovizor. Dar
termopanele de lemn, instalate de noi, sunt

REZERVE DE ECONOMISIRE

Mai mult= c=ldur= cu cheltuieli mai mici
}n condi\iile situa\iei financiare dificile angaja\ii }S “Calea Ferat= din Mol-
dova” sunt dispu[i s= reduc= consumurile directe [i indirecte. Aceasta
este deosebit de important ]n perioada de iarn=, c`nd necesit=\ile de re-
surse energetice costisitoare cresc. Colectivul sec\iei B=l\i semnalizare [i
comunica\ii consider= una din rezervele de economisire a acestora dimi-
nuarea scurgerilor de c=ldur= din ]nc=perile de serviciu.

n acest scop pe parcursul lunilor
octombrie-noiembrie au continuat
lucr=rile de schimbare a geamu-
rilor vechi. }ndeplinirea lor a fost
]ncredin\at= micului colectiv al
sectorului confec\ionare [i repa-
ra\ie a articolelor din beton armat
exploatate pe linii, condus de mai-
strul cu experien\= Efim Bardier.

mult mai eficiente dec`t
cele din metaloplastic
obi[nuit, pe care le pro-
pun pretutindeni maga-
zinele comerciale.

— Cine produce gea-
murile termopan pentru
magistral=?

— Sec\ia aproviziona-
re tehnico-material= din
Chi[in=u.

}n anul viitor sec\ia
semnalizare [i comuni-
ca\ii va mai primi 15 gea-
muri termopan pentru in-
stalarea deja la primul

\ia lor principal= este confec\ionarea ]n hala
de la sediul central a m=rcilor de m=sur=,
capacelor pentru gurile de control [i altor
articole din beton armat, solicitate de spe-
ciali[tii SCB [i comunica\ii la ]ngrijirea apa-
ratajului de teren.

etaj al cl=dirii AMC. Anterior a fost dotat
cu geamuri termopan blocul administra-
tiv-habitual cu patru etaje: ce-i drept, din
metaloplastic.

Colectivul sectorului execut= [i alte
lucr=ri la ]ntreprindere, ce \in de ]ngrijirea
edificiilor [i ]nc=perilor. Speciali[tii sunt
chema\i atunci c`nd exist= careva proble-
me la instala\iile sanitare ori e necesar,
s= zicem, a repara acoperi[ul. Or, ocupa-

Muncitorii se deplaseaz= deseori pe
linie pentru a examina starea acestor ar-
ticole din beton armat exploatate, dac=
nu au fisuri.

Numai ]n anul curent la sta\ia Ocni\a
au fost reparate dou= catarguri ale sem-
nalelor luminoase ]n zona cu macazuri
dinspre H`rbova. A fost reparat= temelia
semaforului la sta\ia Lipcani. Lista fapte-
lor bune ale micului colectiv poate fi con-

SSC B=l\i

Spore[te nivelul
cuno[tin\elor
}n zilele de 1 [i 8 decembrie 2016 speciali[tii serviciului securitatea [i
s=n=tatea ]n munc= al }S “CFM” au organizat la nodul feroviar Bender
instruirea ]n domeniul protec\iei s=n=t=\ii [i securit=\ii muncii a condu-
c=torilor locurilor de munc=, speciali[tilor [i reprezentan\ilor angaja\ilor
subdiviziunilor: sta\ii, sectorul energetic, depoul de locomotive nr.2,
TP-1, sec\ia linii nr.2. Pe l`ng= cuno[tin\ele teoretice la cursuri au
fost demonstrate imagini video despre investigarea accidentelor de
munc=, acordarea primului ajutor, securitatea ]n domeniul energetic.

Participan\ii au studiat de ase-
menea o serie de acte importan-
te: Legea nr.186 “Despre protec\ia
s=n=t=\ii [i securitatea muncii”,

“Codul muncii”, “Sistemul de di-
rijare a protec\iei s=n=t=\ii [i
securit=\ii muncii la }S “Calea Fe-
rat= din Moldova”, decizia nr.95

a Guvernului RM
“Procedura de in-
vestigare a acci-
dentelor de mun-
c=”. Vladimir Rai-
co, specialist co-
ordonator al ser-
viciului securita-
tea [i s=n=tatea
]n munc=, [i  {te-
fan Buga, spe-
cialist de catego-
ria I-a ]n cadrul
aceluia[i servi-
ciu, au explicat
]ntr-o manier=
foarte accesibil=
subiectele cursu-

rilor. Participan\ii la seminar au
ascultat cu mare interes. La sf`r-
[itul instruirilor a fost atestat fie-
care participant, ]n total vreo 70
persoane.

Instruirea a permis a eco-
nomisi circa 42 mii lei din buge-
tul c=ii ferate (c`te 600 lei pen-
tru fiecare persoan= atestat=).

}n cadrul cursurilor s-a acor-
dat o aten\ie deosebit= tuturor
tipurilor de instruire ]n domeniul
protec\iei s=n=t=\ii [i securit=\ii
muncii, desf=[urate nemijlocit de
conduc=torii locurilor de munc=,
metodelor de organizare a aces-
tora, termenele prev=zute.

Participan\ii au primit din par-
tea speciali[tilor serviciului secu-
ritatea [i s=n=tatea ]n munc= r=s-
punsuri clare [i exhaustive la ]n-
treb=rile ce i-au interesat.

Alexandru GRIGORIEV

Din p=cate, spre deosebi-
re de anul trecut, luna noiem-
brie a anului curent s-a sol-
dat cu o traum= grav=, suferit=
de pompierul superior A.Mun-
tean. Ea s-a produs ]n ziua
de 22 noiembrie [i putea s=
nu se ]nt`mple, dac=... Cazul
este investigat de colabora-
torul Inspectoratului de stat al
muncii. Reie[ind din circum-
stan\ele acestuia, [efii servicii-

Impruden\a
a dus la traum=
La data de 12 decembrie 2016 a
avut loc audioconferin\a la pro-
tec\ia s=n=t=\ii [i securitatea mun-
cii, condus= de Dumitru DURNE-
SCU, [ef al serviciului securita-
tea [i s=n=tatea ]n munc=. D]nsul
a f=cut analiza traumatismului de
produc\ie [i a activit=\ii specia-
li[tilor serviciului ]n luna noiem-
brie [i pe parcursul celor 11 luni
ale anului 2016.

lor [i filialelor c=ii ferate au fost
]ns=rcina\i:

— s= instruiasc= periodic an-
gaja\ii implica\i ]n admiterea ca-
zului respectiv de traumare;

— s= le arate angaja\ilor c=ile
de acces spre locurile de munc=,
modul de traversare a liniilor din
sta\ie, a materialului rulant;

— s= organizeze la timp [i ca-
litativ toate tipurile de instruire ]n
domeniul protec\iei s=n=t=\ii [i
securit=\ii muncii;

— s= desf=[oare la filialele c=ii
ferate munca de informare [i expli-
care privind inadmisibilitatea ]n-
c=lc=rii regulilor [i normelor de
protec\ie a s=n=t=\ii [i securitate
a muncii;

— s= nu admit= la executarea

sarcinilor de munc= feroviari f=r=
echipament, ]nc=l\=minte special=
[i mijloace de protec\ie individua-
le [i colective;

— ]n procesul instruirilor peri-
odice conduc=torii locurilor de
munc= s= acorde aten\ie deosebi-
t= verific=rii cuno[tin\elor [i gra-
dului de cunoa[tere a instruc\iu-
nilor privind protec\ia s=n=t=\ii [i

securitatea muncii salaria-
\ilor;

— ]n timpul instruirilor cu-
rente feroviarii s= fie aten\i-
ona\i permanent asupra ne-
cesit=\ii vigilen\ei personale.

}n luna noiembrie a.c.
serviciul securitatea [i s=n=-
tatea ]n munc= a desf=[urat
instruirea la protec\ia s=n=-
t=\ii [i securitatea muncii a
conduc=torilor locurilor de
munc=, speciali[tilor [i

reprezentan\ilor angaja\ilor nodu-
rilor feroviare B=l\i [i Basarabea-
sca, astfel fiind instruite [i testa-
te 287 persoane. Colaboratorii
serviciului au acordat ]n perma-
nen\= suport metodic [i consul-
tativ speciali[tilor responsabili de
protec\ia s=n=t=\ii [i securitatea
muncii la filialele CFM.

Alexandru NICHIFOROV

tinuat=, deoarece mereu este volum de
munc= pentru ni[te m`ini dibace.

Vorbind de perspectivele realiz=rii ]n
continuare a programului de reducere a
cheltuielilor, elaborat de sec\ia nr.3 sem-
nalizare [i comunica\ii, e de remarcat, c=
cele mai mari speran\e \in de renun\area
la sistemul centralizat de ]nc=lzire a blo-
cului administrativ-habitual. Deconectarea
se planificase pentru anul ]n curs, urm`nd
a ]nc=lzi spa\iile cu centrale termice au-
tonome pe baz= de c=rbune ori gaze na-
turale. }ns= din lips= de mijloace finan-
ciare realizarea ideii a fost am`nat= pe la
anul viitor. S-a prelungit contractul cu fili-
ala “Moldova-gaz” din localitate. Dac= de-
conectarea se va produce, totu[i, va di-
spare necesitatea exploat=rii celui mai
lung traseu termic la nodul feroviar. Deci,
se vor mic[ora cheltuielile pentru ]ntre\i-
nerea lui, nu vor mai exista pierderi de
c=ldur= intermediare. Ajustarea regimului
de func\ionare al centralelor autonome la
temperatura mediului ambiant  va permi-
te diminuarea consumului de gaze natu-
rale pentru producerea agentului termic
cu parametrii necesari. Concomitent va fi
mai cald ]n ]nc=perile, unde se afl= apa-
rataj sensibil la devierile de temperatur=.

Vladimir DOBREANSCHI

Participan\ii au adresat ]ntreb=ri [i ]n timpul pauzelor: {tefan Buga
[i Vladimir Raico r=spund cu pl=cere la ele

1

2

}N IMAGINI — speciali[tii ser-
viciului ofer= suport consultativ:
1. {.Buga (la st`nga) [i V.Si-
denco, responsabil de protec\ia
s=n=t=\ii [i securitatea muncii la
depoul de locomotive nr.2; 2.
V.Raico (la dreapta) [i Z.Ghereg,
responsabil de protec\ia s=n=t=\ii
[i securitatea muncii la TP-1Imagini: Iurie KOZLOV

Imagine: Iurie KOZLOV
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Explica\ia sunt tarifele, majorate nu
prea ]ntemeiat la calea ferat= acum c`\iva
ani. Aceasta a f=cut at`t firma de achizi\ie
[i realizare din Flore[ti, c`t [i agen\ii eco-
nomici din alte regiuni ale republicii, s=
opteze par\ial pentru transportul cu ca-
mioanele de mare tonaj.

Dup= cum se [tie, ]n prim=vara anului
curent noua administra\ie a }S “Calea
Ferat= din Moldova” ]n frunte cu directo-
rul general Iurii TOPALA a ]ncercat s= rec-
tifice gre[eala predecesorilor. Au fost efec-
tuate ac\iuni de reducere a tarifelor pen-
tru agen\ii economici, care propun spre
transportare un volum mare de marf= [i
inten\ioneaz= s= colaboreze permanent cu
calea ferat=.

— Revenirea la politica tarifar= mai
flexibil= merit= a fi salutat=, — a comen-
tat decizia administra\iei feroviare [eful
interimar al sta\iei Flore[ti Andrei Volcioc.
— Miz`nd pe ea, noi vom rec=p=ta neap=-
rat ]ncrederea pierdut=. Suntem convin[i,
c= firma “Flograin Group”, care ]n prezent
este partenerul nostru principal, va reve-
ni la serviciile c=ii ferate pentru a-[i tran-
sporta marfa. Primii pa[i pozitivi ]n acest
sens se vor face deja foarte cur`nd. }n
prag de iarn= [i alt agent economic a in-
tensificat desc=rcarea c=rbunelui pentru
necesit=\ile c`torva raioane.

Dac= vom examina fluxul real de ]n-
c=rc=turi ]n aceast= [i alte regiuni prin
prisma parametrilor globali, trebuie s=
recunoa[tem: problema diminu=rii aces-
tuia este caracteristic= nu doar pentru
sta\iile magistralei noastre. Ea reflect=
tendin\ele specifice ]ntregului domeniu al
transportului feroviar din CSI. Are loc
schimbarea treptat= a situa\iei pe pia\a
serviciilor de transport, asupra pericolului
c=reia au aten\ionat economi[tii ]nc= la
finele secolului trecut. Solu\ia ar fi redi-
stribuirea accentelor vizavi de subiec\ii
economici, de care ]n condi\iile de pia\=
depinde totalmente cererea pentru servi-
ciile de transport. Acest mecanism este
unul nou [i pentru feroviarii moldoveni,
dar el corespunde posibilit=\ilor de a atrage
fluxuri de ]nc=rc=turi, capabile s= salveze
situa\ia. S-ar putea discuta asupra m=rimii
reducerilor tarifare, eficien\ei acestora [i
asupra altor detalii. Or, judec`nd de pe
pozi\iile economiei transportului feroviar
[i ale utilizatorilor, anume astfel pot fi
g=site punctele de interes comun [i cele
mai convenabile solu\ii pentru ambele
p=r\i. Concur`nd cu automobili[tii, este
important a reduce tarifele ]n limite rezo-
nabile, astfel ]nc`t profitul ob\inut de pe

Problemele c=ii ferate

sau Activitatea cotidian= a sta\iei Flore[ti
prin prisma unei sta\ii,

Pe timpuri ora[ul Flore[ti din nor-
dul republicii avea un poten\ial eco-
nomic destul de mare. Or, au fost
pierdute pie\ele de desfacere a pro-
duc\iei fabricate aici [i majoritatea
]ntreprinderilor, printre care un ase-
menea gigant industrial precum fab-
rica de sticl=, s-au ]nchis. Situa\ia s-a
r=sfr`nt, fire[te, asupra volumului de
munc= cu ]nc=rc=turile al sta\iei fero-
viare din localitate. }n acest caz au
existat motive obiective. Dar cum se
explic= sl=birea rela\iilor de afaceri cu
]ntreprinderea comercial= “Flograin
Group”, specializat= ]n achizi\ionarea
[i transportarea ]n porturile de la
Dun=re a cerealelor, care continu=
s= activeze cu succes? }n toamna cu-
rent=, din p=cate, ea nu mai caut=
febril, ca alt=dat=, vagoane pentru
transportarea cerealelor. De[i roada
de gr`u, orz, floarea soarelui [i po-
rumb ]n zon= a fost destul de bun=.

urma atragerii volumului de marf= supli-
mentar s= dep=[easc= ]n mod obligatoriu
cheltuielile.

Oferind clientelei tarife accesibile, fero-
viarii de la sta\ia Flore[ti se axeaz= mai
mult pe c=utarea rezervelor interne de
cre[tere a volumului de ]nc=rc=turi. Cu
suportul c=ii ferate sunt satisf=cute ope-
rativ cererile de lansare a materialului ru-
lant pentru opera\iunile de ]nc=rcare [i
desc=rcare. Sunt perfectate cu mult= com-
peten\= actele necesare. Linia rezervat=
proceselor de ]nc=rcare-desc=rcare are o
stare c`t de c`t bun=. Func\ioneaz= c`n-
tarul cu capacitatea de 150 tone. Exist=
speran\a, c= pe m=sura amelior=rii situa-
\iei economice ]n zon= num=rul agen\ilor
economici, care vor dori s= colaboreze cu
sta\ia, va cre[te.

Vis-a-vis de traficul de c=l=tori: p`n`
nu demult gara sta\iei era vestit= pe sec-
torul de nord al magistralei gra\ie ]nca-
s=rilor consistente din v`nzarea biletelor
la trenurile interna\ionale prin intermediul
sistemului “Express-3”. Locuitorii raioane-
lor din zon= veneau ]ncoace masiv s= cum-
pere bilete. Ba chiar [i oameni din loca-
lit=\ile ucrainene ]nvecinate, precum Slo-
bodca [i Rudni\a. Dar ulterior num=rul
doritorilor de a c=l=tori cu trenul a sc=zut
semnificativ. Totu[i, ]n anul 2015, deja ne-
vaforabil ]n acest sens, gara a ]ncasat
aproximativ 5,5 milioane lei din realiza-
rea biletelor, iar ]n zece luni ale anului

curent — doar circa trei milioane.
}n opinia [efului sta\iei, cauza di-
minu=rii drastice a fluxului de
c=l=tori \ine de impactul negativ
al factorilor externi.

E vorba ]n primul r`nd de agra-
varea rela\iilor dintre Rusia [i
Ukraina, pe teritoriul c=reia se de-
plaseaz= trenurile spre Moskova
[i Sankt-Petersburg. }ncerc`nd s=
evite situa\iile neprev=zute, mul\i
pasageri zboar= cu avionul din
aeroportul Chi[in=u. A devenit
acerb= concuren\a din partea
[oferilor de autocare. La autoga-
ra Flore[ti, situat= ]n preajma g=rii
feroviare, sosesc regulat pentru a
lua [i l=sa c=l=tori autocare con-
fortabile, ce se deplaseaz= pe rute
interna\ionale. De la B=l\i te po\i
deplasa oric`nd f=r= probleme ]n
multe ora[e din Rom`nia. Au de-
venit foarte activi [oferii de micro-
bus, care propun pre\uri mai mici
[i durat= mai scurt= a c=l=toriei.

De la Flore[ti p`n= la Moskova, bun=oar=,
costul biletului de microbuz este de circa
555 lei, pe c`nd al biletului de tren de la
gara B=l\i-ora[ — cam 1700 lei. O alt=
problem= este num=rul ]n descre[tere al
celor ce pleac=  la munc= ]n Rusia. Mul\i
din cei ce reveneau de 3-4 ori acas= pe
parcursul anului, acum s-au stabilit defini-
tiv acolo, chiar [i ]mpreun= cu familiile.
Aceast= tendin\= devine tot mai stabil= ]n
procesul migra\ional din spa\iul post-so-
vietic. Din cauza nerentabilit=\ii a fost anu-
lat= cursa trenului diesel B=l\i—Mateu\i,
astfel au sc=zut [i ]ncas=rile din traficul
local.

Indiscutabil, num=rul pasagerilor a
sc=zut drastic [i la alte c=i ferate. La
“RJD”, bun=oar=, numai ]n anul 2014 flux-
ul de c=l=tori s-a diminuat comparativ cu
2013 [i 2012 respectiv cu 12 la sut= [i 18
la sut=. {i aici, la fel ca [i ]n cazul traficu-
lui de marf=, cauza principal= este con-
curen\a acerb= din partea altor transpor-
tatori. Or, anali[tii sunt de p=rerea, c=
indicatorii ar fi mai buni, dac= magistrala
ar avea o politic= de marketing mai efi-
cient=. Este necesar= o analiz= mai se-
rioas= a cererii de bilete de tren, stabili-
rea [i studierea preferin\elor consumato-
rului pentru a determina segmentele cu
perspectiv= ale pie\ei, evaluarea mediului
extern [i a nivelului concuren\ei ]n diferi-
te regiuni ale republicii, formarea pre\u-
rilor, dezvoltarea publicit=\ii [i stimularea

cererii, elaborarea [i promovarea servicii-
lor aferente ]n trenuri etc. Doar un marke-
ting avansat poate asigura rentabilitatea
traficului de pasageri.

O direc\ie important= a activit=\ii sta\iei
Flore[ti este asigurarea securit=\ii circu-
la\iei. }n acest scop se organizeaz= instrui-
rile necesare. Dac= se constat= anumite
nereguli m=runte, se ]ntreprind ac\iuni
pentru a nu le admite ]n viitor. {eful sta\iei
efectueaz= ]n comun cu picherii [i spe-
ciali[tii SCB revizii lunare cu comisia.

Sunt preg=tite de iarn= instala\iile de
]nc=lzire, au fost desemnate persoanele res-
ponsabile. S-au stabilit c=ile de economi-
sire a gazelor naturale ]n baza respect=rii
regimului de exploatare a centralelor auto-
nome ]n dependen\= de temperatura me-
diului ambiant. Au fost cur=\ate jgheaburi-
le cl=dirii de serviciu. Feroviarii de la sta\ie
au f=cut ordine pe teritoriu, au ]ngrijit tufa-
rii, straturile de flori. Este p=strat= cur=\enia
]n WC-ul de la peron, dup= ce a fost mon-
tat un lac=t la u[= [i au acces la el doar
feroviarii. Anterior ]l foloseau pasagerii

autog=rii din preajm=, deoarece veceul de
acolo este cu plat=. Deocamdat= nu este
solu\ionat= problema depozitului de lemn
de pe teritoriul sta\iei. Calea ferat= nu are
nevoie de aceast= construc\ie veche, care
are mai mult de o sut= de ani. Au fost do-
ritori s-o cumpere, ]ns= pentru organiza-
rea procedurii de v`nzare legisla\ia preve-
de separarea cadastral= a imobilului ca
edificiu aparte, ceea ce presupune anu-
mite cheltuieli pentru serviciile organului
cadastral [i organizarea licita\iei. Aceast=
circumstan\= constituie deocamdat= o pie-
dic=. }ntre timp, pompierii impun necesita-
tea impregn=rii b`rnelor [i sc`ndurilor cu
preparat antiincendiar. Nici aceast= pro-
cedur= nu este una ieftin=.

La sta\ia [i gara Flore[ti nu exist= lo-
curi vacante. Speciali[tii cu experien\=, ]ntr-
un num=r mare aici, ajut= tinerilor s= se
afirme pe plan profesional. Muncesc bine,
]n particular, impiega\ii de mi[care Oleg
C=rbune [i Elena Liberanskaia, casierul de
marf= Svetlana Bezdr`ghina, casierii de
bilete Olga Ciobanu [i Margareta Mihee-
va, [i al\ii. Andrei Volcioc ]ndepline[te func-
\ia de [ef-interimar al sta\iei de la mijlocul
anului 2012. P`n= atunci d`nsul a absol-
vit Colegiul tehnic de transport feroviar din
B=l\i [i facultatea de economie a ULIM, a
muncit ]n calitate de recep\ioner [i impie-
gat de mi[care.

Vladimir DOBREANSCHI

Andrei Volcioc, [ef-interimar al sta\iei Flore[ti

Olga Ciobanu, casier de bilete

Elena Liberanskaia, impiegat de mi[care
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— Din partea noastr= — cele mai cor-
diale felicit=ri [i ur=ri de s=n=tate, opti-
mism [i energie nesecat= spre binele Ma-
gistralei moldovene[ti. S= ave\i parte ]n
via\= numai de momente pozitive [i me-
reu s= v= ]nso\easc= norocul!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical de

la depoul de locomotive B=l\i vin cu
felicit=ri de JUBILEU c=tre V.CLIMENCO,
mecanic la sp=latul rufelor, [i O.SVIRID,
mecanic-instructor.

La mul\i ani s= ne tr=i\i,
Pace-n suflet s= zidi\i,
Dragostea s= v=-nso\easc=,
R=ul s= v= ocoleasc=!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical de

la remiza vagoane nr.3 B=l\i adreseaz=
felicit=ri cu prilejul zilelor de na[tere lui
Adrian SCOBICI, l=c=tu[, Ludmilei IACOV-
LEVA, inginer-tehnolog.

Noi v= ur=m s=n=tate,
Fericire c`t se poate,
Anii frumo[i s= v= fie,
}n suflet mult= bucurie!

*  *  *
Cu ocazia JUBILEULUI Maria PRUTEA-

NU, economist ]n sec\ia B=l\i alimentare
cu energie electric=, este felicitat= cu
mult= cordialitate de ]ntreg colectivul ]ntre-
prinderii, care-i dore[te:

S-ai noroc [i fericire,
S= ai parte de iubire,
S= faci tot ce ]\i dore[ti,
S= iube[ti [i s= tr=ie[ti,
S= fii bucuroas=-n via\=,
S= ai z`mbete pe fa\=,
Bun=stare, noroc, bani,
Via\= lung=, la mul\i ani!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical de

la remiza vagoane frigorifere nr.2 Basa-
rabeasca doresc s= felicite angaja\ii: la
]mplinirea v`rstei de 30 de ani — pe Ni-
colae LOZOV, l=c=tu[ pentru repara\ia lo-
comotivelor, cu ocazia celor 65 de ani —
pe Danil JELEZOGLO, operator al postului
termic, [i cu prilejul JUBILEULUI de 70 de
ani — pe Andrei DEMIDOV, picher.

Via\= lung=, spor ]n toate,
Mult noroc [i s=n=tate,
Bani [i tot ce v= dori\i
{i mul\i-mul\i ani ferici\i!

*  *  *
Administra\ia, comitetul sindical [i co-

lectivul sec\iei Chi[in=u alimentare cu ener-
gie electric= ]i felicit= din tot sufletul cu
ocazia zilei de na[tere pe Andrei PERE-
DELCO, inginer al biroului tehnic, Constan-
tin ON|A, [ofer.

Noi v= dorim din suflet s=n=tate,
Noroc, fericire, bucurii,
S-ave\i mereu succese-n toate,
Mul\i bani ]n pung= [i doar ]mpliniri!

}n ora[ul Ungheni s-au desf=[urat noi
competi\ii sportive cu genericul “Cel mai
bun conduc=tor al nodului feroviar Un-
gheni ]n anul 2016 ]n domeniul sportului”.
Amatorii de sport au concurat la trei pro-
be: tenis de mas=, dame [i darts. Au par-
ticipat 18 persoane.

Turneul a fost inaugurat de veteranul
sportului Valeriu Cubac, [ef al depoului
locomotive de rulaj din localitate, [i Gali-
na S`rghi, pre[edinte al comitetului sin-
dical.

}n urma unor lupte sportive ]ncordate
[i foarte interesante locurile de frunte au
fost cucerite de nou= sportivi: la tenis de
mas= — Valeriu Cubac ([ef al depoului),
Valeriu Bali\kii ([ef-adjunct al sta\iei Un-
gheni), Gheorghe Popovici (maistru ]n
depou); la darts — Tudor Stognii (ingi-
ner-[ef al sta\iei Ungheni), Ion Corlotea-
nu (electromecanic la sectorul energetic
nr.2), Alexandru Linnic (electromecanic
superior la sectorul energetic nr.2); la
dame — Ion Corloteanu, Alexandru Lin-
nic, Valeriu Cubac.

Dup= totalizarea rezultatelor [i victo-

Cel mai bun conduc=tor ]n domeniul sportului

rii lor sportive ob\inute pe
parcursul anului titlul de “Cel
mai bun conduc=tor al no-
dului feroviar Ungheni ]n
domeniul sportului” i-a re-
venit lui Alexandru LINNIC.

}nving=torul [i de\in=torii
primelor locuri au fost deco-
ra\i cu Diplome de onoare
din partea administra\iei [i
comitetului sindical al no-
dului feroviar Ungheni.

Valeriu ALEXANDROV,
arbitru principal
al competi\iilor

}N IMAGINI: Valeriu Alexan-
drov ]nm`neaz= Diplome de
onoare lui Ion Corloteanu —
1, lui Valeriu Bali\kii — 2

Se desf=[oar= o lupt= aprig= ]ntre juc=torii de dame

Imagini: Alexandru LINNIC
1 2

TELEFON DE CONTACT:
(022) 83-22-29

OFERTE DE MUNC+

Sta\ia feroviar= pe baz= de autoges-
tiune Chi[in=u angajeaz= urgent ]n pos-
turi de munc= permanente:

 — impiegat de mi[care la sta\ia
tehnic= Chi[in=u-3;

— impiegat de mi[care la sta\ia
Revaca;

— impiegat de mi[care la sta\ia
C=l=ra[i;

— [ef de manevr=;
— revizor-reparator de vagoane;
— semnalizator;
— operator al postului CE.

TELEFON DE CONTACT:
(022) 83-22-50

Trenul de interven\ie nr.1 de la
st.Chi[in=u angajeaz= de urgen\= la
loc de munc= permanent:

— mecanic de trak;
— [ofer de automobil;
— macaragiu;
— electrogazosudor.

Depoul de locomotive Chi[in=u invit=
urgent la loc de munc= permanent

]n sec\ia echipare:
— sp=l=torese-deretic=toare de tre-

nuri-diesel;
— muncitori ]n b=i [i camere de du[;
— deretic=toare ]n camere la casa

de odihn= a echipajelor de locomo-
tiv= (]n ture);

]n sec\ia repara\ii:
— electrogazosudor.

Aten\ion=m: p`n= la sf`r[itul anului curent
intr= ]n vigoare urm=toarea ofert=:
10-24 persoane — 10% reducere

25 < — 15 % reducere.

La ]nceputul anului 2017, CFM va veni cu noi oferte!
Cu ]ncepere de la data de 1 ianuarie 2017, CFM dubleaz=

reducerile pentru grupurile de c=l=tori. Astfel, odat= cu prima zi a
anului 2017, va intra ]n vigoare oferta, gra\ie c=reia grupurile de
c=l=tori formate din 10-22 persoane vor beneficia de reduceri ]n
m=rime de 20 la sut= din costul total al biletelor.

De asemenea, grupurile de c=l=tori alc=tuite din 25 de persoane
[i mai mult vor profita de o diminuare ]n m=rime de 30% din costul
total al tichetelor de c=l=torie!

La Mul\i Ani!

}N ATEN|IA C+L+TORILOR!

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

Nr. de ]nregistrare 10205375.

Telefoanele redac\iei: redactor-[ef – 83-25-85,
0692-250-74; redactor-[ef adjunct – 83-25-87;
secretar responsabil – 83-48-01; sec\ia scrisori –
83-49-16. E-mail: cfmgazeta@yandex.ru

Redactor-[ef
Irina KRAEVSKAIA

EditurEditurEditurEditurEdituraaaaa PP  PP  PP  PP  PP "DEPOZIT EN GROS" S.A. Chi[in=u, str.M.Varlaam, 65;  tel.:  (022) 22-15-69. Chi[in=u, str.M.Varlaam, 65;  tel.:  (022) 22-15-69. Chi[in=u, str.M.Varlaam, 65;  tel.:  (022) 22-15-69. Chi[in=u, str.M.Varlaam, 65;  tel.:  (022) 22-15-69. Chi[in=u, str.M.Varlaam, 65;  tel.:  (022) 22-15-69

Indice – 30708

Veaceslav P`rlog

FELICIT+RI!
Administra\ia }ntreprinderii de Stat “Ca-

lea Ferat= din Moldova” ]l felicit= cu oca-
zia zilei de na[tere pe Veaceslav P~RLOG,
[ef al serviciului economic.


