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În fi ecare an, capitala Kazahstanului, Astana găzduieşte un forum al 
reprezentanţilor comunităţii economice mondiale, foşti şi actuali şefi  de 
state, laureaţi ai Premiului Nobel, autorităţi notorii din domeniul ştiinţei şi 
oameni de afaceri. Ceea ce a dictat crearea unei asemenea platforme de 
dialog, precum forul economic de la Astana, este timpul, în care trăim. 

Economia mondială suportă schimbări serioase şi FEA a devenit 
platforma comună, unde au loc discuţii importante pe marginea celor 
mai stringente probleme economice şi sociale. Mai mult ca atât: forumul 
este un instrument practic pentru afaceri, care permite depăşirea 
barierelor geografi ce şi informaţionale. Anual FEA întruneşte peste 5000 
de delegaţi din 80 de ţări ale lumii. 

Principalele subiecte ale 
discuţiei au fost periodicitatea 
circulaţiei trenului ”Prietenia” 
pe ruta Chişinău–Bucureşti, 
a trenului diesel modernizat 
Iaşi–Chişinău, posibilitatea 
lansării circulaţiei spre Con-
stanţa şi Braşov în condiţiile 
propuse de partea română. 

În opinia ambelor părţi, 
această întrevedere va con-
tribui la creşterea numărului 

propunerilor comerciale reci-
proc avantajoase pentru atra-
gerea cât mai multor călători 
în trenurile din Moldova şi 
România. 

Au fost discutate de ase-
menea detaliile deplasării la 
Chişinău a colegilor români 
pentru montarea la gara fero-
viară din capitală a unui sistem 
modern de vânzare a biletelor 
în toate direcţiile europene.

Întrevedere rezultativă 
la Iaşi
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tor restricţii agenţii economici moldoveni 
nu au posibilitate să-şi exporte marfa pe 
piaţa Kazahstanului. 

Totodată, conform decretului pre-
şedintelui Rusiei, Guvernul Federaţiei 
Ruse poate anula restricţiile respective 
în cazul când o cere Guvernul Republicii 
Kazahstan, motiv pentru care, ministrul 
pentru investiţii şi dezvoltare al Republicii 
Kazahstan şi-a asumat angajamentul de 
a solicita Federaţiei Ruse anularea inter-
dicţiilor stabilite şi a oferi transportatorilor 
moldoveni posibilitatea de a furniza măr-
furi în Republica Kazahstan. 

FILE DE ISTORIE

Realizările tehnologice ale omenirii 
sunt prezentate în istoria expoziţiilor mon-
diale, care începe în anul 1851. Anume 
atunci la Londra a avut loc prima Expoziţie 
mondială pentru industrie. Ulterior ea de-
venea tot mai populară şi numărul partici-
panţilor creştea an de an. Una dintre cele 
mai vestite construcţii din cadrul acestei 
expoziţii a fost Turnul Eiffel, ridicat în anul 
1889 cu ocazia Expoziţiei mondiale de la 
Paris. 

Istoria Căii Ferate a Moldovei cunoaş-
te eveniment important. Linia de cale fe-
rată Bender–Galaţi cu lungimea de peste 
200 de verste a fost construită într-un ter-
men-record pentru acele timpuri:  în trei 
luni şi jumătate. În luna noiembrie 1877, în 
toiul războiului ruso-turc la staţia Galaţi a 
sosit primul eşalon militar. 

Organizarea trafi cului feroviar a infl u-
enţat mersul evenimentelor în timpul răz-
boiului ruso-turc din 1878, asigurând  ruşi-
lor succesul în această campanie militară. 
Termenul atât de restrâns al construcţiei 
acestui sector de cale ferată cu lungimea 
de 285 verste a fost o adevărată senzaţie 
pentru întreaga lume. Literatura din acea 
vreme scria: ”Finisarea atât de rapidă a 
acestei linii strategice  a demonstrat posi-
bilitatea construcţiei comunicaţiilor ferovi-
are în condiţii de război şi campanie”. În 
anul 1878, juriul internaţional al Expoziţiei 
mondiale de la Paris, unde a fost prezen-

tat proiectul şi raportul privind construcţia 
căii ferate Bender–Galaţi, a declarat linia 
”unul dintre cele mai remarcabile şantiere 
moderne vizând rapiditatea construcţiei”. 
Un alt moment interesant legat de aceas-
tă linie sunt edifi ciile de lemn ale staţiilor, 
construite după proiectul vestitului arhitect 
Alexandru Bernardazzi (1831-1907), arhi-
tectul principal al oraşului Chişinău, care 
provine dintr-o dinastie de constructori cu 

rădăcini elveţiene de provenienţă italiană. 
El a fost una dintre personalităţile cele mai 
remarcabile în arhitectura Chişinăului  din 
jumătatea a doua a secolului XIX şi în-
ceputul secolului XX. Apropo, dumnealui 
este autorul proiectului clădirii fostului Tri-
bunal de circumscripţie, unde îşi are sediul 
deja mai bine de 70 de ani administraţia 
Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din 
Moldova”.

Republica Moldova a fost reprezenta-
tă la forum de Serghei BUCATARU, vice-
ministru al Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor al RM, şi Iurii TOPALA, director 
general al ÎS ”Calea Ferată din Moldova”.

Scopul acestei întruniri este crearea 
unei platforme internaţionale, unde experţi 
din toată lumea pot discuta probleme re-
feritoare la dezvoltarea economică atât a 
regiunii Asiei Centrale, cât şi a spaţiului 
mondial în ansamblu, în condiţiile schim-
bărilor economiei globale. 

Subiectul forumului din acest an a fost 
”Energie nouă – Economie nouă”. În timpul 
discuţiilor intense s-au făcut auzite opinii 
ale liderilor mondiali şi propuneri reale vi-
zavi de consolidarea economiei nu doar în 
Asia Centrală şi spaţiul post sovietic, ci şi 
în întreaga lume. 

În cadrul forumului economic de la 
Astana delegaţia noastră a avut o între-
vedere cu Jenis KASÂMBEK, ministru 
pentru investiţii şi dezvoltare al Republicii 
Kazahstan. Pe parcursul întâlnirii părţile 
au pus în discuţie restricţiile impuse de 
Federaţia Rusă la traversarea teritoriului 
său de către transportul auto şi feroviar din 
Ucraina spre Kazahstan. Din cauza aces-

Iurii TOPALA, direc-
tor general al ÎS ”Calea 
Ferată din Moldova”, 
Grigore CONDURACHE, 
vicedirector general, 
responsabil de activita-
tea comercială, Anato-
lie RUSU, şef interimar 
al serviciului pasageri, 
Veaceslav PAŞCAN, şef 
al DDC, şi Ion POPES-
CU, şef al rezervei în-
soţitorilor de vagon, au 
efectuat în ziua de 21 
iunie curent  o vizită de 
lucru la Iaşi. Aici a avut 
loc întrevederea bilate-
rală cu reprezentanţii 
administraţiei CFR ”Că-
lători”.
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ŞTIRI  DIN  ACTIVITATEA  INTERNAŢIONALĂ  A  CFM

La începutul întrevederii 
Serghei TOMŞA a prezentat per-
soanele ofi ciale din administraţia 
CFM, inclusiv vicedirectorii gene-
rali ai ÎS „CFM”, responsabili de 
activitatea fi nanciară şi comer-
cială – Alexandru ORÂNDAŞ şi 
Grigore CONDURACHE, direc-
torul Direcţiei strategii şi relaţii 
internaţionale Alina DIACENCO, 
membrii  grupului de lucru al CFM 
pentru elaborarea noului Cod al 
transportului feroviar, condus de 
Ion BRICEAC, director al Direcţiei 
juridice.

CFM a aderat la CER în ca-
litate de membru-asociat în anul 
2012, după încheierea negocie-
rilor privind separarea transpor-
tului feroviar şi Acordul de Asoci-
ere RM-UE. În 2016, acest statut 
ofi cial s-a schimbat şi ÎS ”Calea 
Ferată din Moldova” a continuat 
colaborarea cu CER în calitate 
de partener, la fel ca şi adminis-
traţiile căilor ferate din Ucraina şi 
Georgia. 

Precum a menţionat Serghei 
Tomşa, CER este pentru Calea 
Ferată a Moldovei o sursă per-
manentă de informaţie practică 
şi veridică, care-i permite să fi e la 
curent cu toate evenimentele im-
portante ale legislaţiei europene 
în domeniul sectorului feroviar. 

Aceasta este deja a doua în-
trevedere de lucru, în cadrul că-
reia se discută în mod tradiţional 
cu ministerul de profi l şi admi-
nistraţia căii ferate despre baza 
legislativă feroviară europeană şi 
aplicarea ei în Republica Moldo-
va. Prima vizită în acest format 
a reprezentanţilor directoratului 
executiv CER în Republica Mol-
dova  a avut loc în luna mai 2015. 

La data de 1 iulie 2016 a in-
trat în vigoare Acordul de Asoci-
ere Republica Moldova-Uniunea 
Europeană, semnat la Bruxelles 
în data de 27 iunie 2014. Astfel, în 
următorii patru ani CFM trebuie să 
fi e reformată conform directivelor 
şi normelor europene stipulate 
în Acordul de Asociere. În acest 
context colaborarea CFM în ca-
drul CER continuă să rămână o 
chestiune importantă a activităţii 
internaţionale pentru Calea Fera-
tă din Moldova. 

De remarcat, că reformele din 
sectorul feroviar al Moldovei se 
înfăptuiesc cu suportul instituţiilor 
fi nanciare internaţionale, precum 
Banca Europeană de Reconstruc-
ţie şi Dezvoltare (BERD), Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Fondul de Vecinătate al Uniunii 
Europene (NIF), care fi nanţează 
în comun achiziţionarea locomo-
tivelor noi şi reabilitarea liniilor de 
cale ferată ale CFM. 

În cadrul proiectului respectiv 
de restructurare a Căii Ferate din 
Moldova, CFM  benefi ciază de su-
port tehnic consultativ din partea 
experţilor internaţionali  în scopul 
consolidării potenţialului institu-
ţional al Căii Ferate din Moldova 
în următoarele direcţii: reforma-
re, dirijare corporativă, efi cienţă 
energetică, planifi care a forţei de 
muncă, protecţie a muncii, mediu 
ambiant, securitate. 

În prezent Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii Drumu-
rilor al RM prezentat spre exami-
nare şi coordonare cu organele 
puterii de stat şi opinia publică 
proiectul deciziei Guvernului RM 
cu privire la aprobarea Foii de 
parcurs şi a Planului de acţiuni a 
conducerii corporative în vederea 
restructurării sectorului transpor-

INFRASTRUCTURA CĂII FERATE A MOLDOVEI 
TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN PROPRIETATEA STATULUI 
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tului feroviar şi a ÎS ”Calea Ferată 
din Moldova” pentru anii 2017-
2019.

În acest context Serghei Tom-
şa a expus opinia administraţiei 
magistralei, precum că actuala 
întrevedere este extrem de utilă 
pentru specialiştii căii ferate, în 
special pentru membrii grupului 
de lucru al CFM, responsabil de 
elaborarea noului cod feroviar. 

Eforturile comune ale consul-
tanţilor internaţionali, partenerilor 
de dezvoltare, administraţiei CFM 
şi ministerului de profi l impulsi-
onează realizarea prevederilor 
Acordului de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea Europeană. 

În continuare i s-a oferit cu-
vânt lui Libor Lochman, direc-
tor executiv CER, care a făcut o 
prezentare a legislaţiei europene 
curente pentru sectorul feroviar al 
Republicii Moldova. 

Ofi cialul european şi-a expri-
mat recunoştinţa  în legătură cu 
posibilitatea de a face o aseme-
nea prezentare la Chişinău şi a 

relatat despre procesul de refor-
mare în sectorul feroviar al Euro-
pei şi al Moldovei. 

În opinia directorului executiv 
CER, este important nu doar de a 
vorbi despre reforme, ci de a ajus-
ta în mod real transportul feroviar 
la  principiile de bază ale Acor-
dului de Asociere RM-UE, astfel 
încât acest sector de transport im-
portant pentru ţară să fi e rentabil 
şi competitiv.  

CER colaborează cu Consiliul 
Europei, cu Comisia Europeană şi 
Parlamentul European, reprezen-
tând interesele companiilor fero-
viare la elaborarea şi discutarea  
noilor regulamente pentru secto-
rul feroviar. Comisia Europeană 
pentru Transport stabileşte drept 
obiectiv lansarea pieţelor inter-
ne de trafi c feroviar şi realizarea 
unei serii de reforme în domeniu. 
Schimbările trebuie să vizeze do-
meniile-cheie: standardele, spo-
rirea calităţii serviciilor, reformele 
structurale şi îmbunătăţirea de-
prinderilor profesionale ale perso-
nalului. În acelaşi timp, legislaţia 
actuală a Uniunii Europene nu in-
sistă asupra separării instituţiona-
le a infrastructurii şi activităţii de 
transportare, ele pot fi  integrate în 

cadrul unui holding. Or, activitatea 
lui este posibilă doar cu condiţia 
respectării anumitor principii, care 
să asigure autonomia gestionaru-
lui infrastructurii. 

Prezentarea a avut drept scop 
familiarizarea colegilor moldoveni 
cu noile regulamente europene, 
ce constituie parte a reformelor 
trafi cului feroviar, pe care Moldo-
va trebuie să le implementeze în 
cadrul Acordului de Asociere, în 
primul rând, pentru a revigora cât 
mai curând activitatea sectorului 
feroviar al ţării. 

Libor Lochman şi-a expri-
mat de asemenea satisfacţia în 
legătură cu întâlnirea din ajun, 
pe care a avut-o la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructu-
rii Drumurilor al RM cu minis-
trul interimar Anatolie USATÂI 
şi secretarul de stat Oleg TOFI-
LAT.

Discuţia s-a axat pe analiza 
principalelor momente din legis-
laţia feroviară europeană, a re-
gulamentelor şi directivelor ori-

entate spre realizarea reformelor 
în domeniul transportului feroviar 
autohton. Pe parcursul întrevede-
rii s-a specifi cat în mod expres, 
că reformele propuse spre im-
plementare presupun, în primul 
rând, partajarea responsabilităţii 
între stat şi mediul de afaceri, iar 
anumite obligaţiuni din domeniul 
transportului feroviar trebuie să şi 
le asume autorităţile moldoveneşti 
în persoana organelor de stat.

Este foarte important ca în 
ţară să existe o strategie unică de 
transport, care să refl ecte ceea ce 
urmează a se implementa con-
form directivelor şi regulamentelor 
europene în condiţiile concrete de 
dezvoltare a economiei RM.  

În Europa există tendinţa de 
reorientare a fl uxului de încăr-
cături din domeniul transportului 
auto spre cel feroviar. Aceasta 
impune necesitatea creării pieţei 
libere şi independente de trafi c 
feroviar pe teritoriul tuturor state-
lor-membre ale UE. Administraţiile 
de stat ale căilor ferate trebuie să 
garanteze accesul liber al tuturor 
operatorilor din orice ţară-mem-
bră a UE la infrastructura ferovi-
ară pe bază comercială. Anume 
acesta ar fi  principiul de bază de-

clarat de separare a infrastructurii 
şi activităţii de trafi c la căile ferate 
din UE. Serviciile de operare sunt 
separate de infrastructură şi dirija-
rea lor are loc pe principii comer-
ciale. Regulile respective trebuie 
să fi e executate atât în interiorul 
fi ecărei căi ferate naţionale, cât şi 
în cadrul Uniunii Europene în an-
samblu, fără restricţii pentru tra-
fi cul de marfă şi pasageri. 

Reforma iniţiată de UE are 
drept obiectiv crearea unei pieţe 
libere civilizate a trafi cului interna-
ţional de marfă şi călători.  

Premisa comună pentru re-
formarea transportului feroviar în 
UE a fost necesitatea de a spori 
randamentul activităţii acestuia. 
Reformele respective se înscriu 
în tendinţa globală de liberaliza-
re a economiei. Sensul ei constă 
în a face transportul feroviar mai 
atractiv pentru afaceri şi competi-
tiv pentru ţară. În UE există patru 
pachete legislative referitoare la 
transportul feroviar, care stabi-
lesc regulile de bază, după care 

trebuie să funcţioneze sistemul 
feroviar în interiorul Uniunii Eu-
ropene între membrii ei. Acordul 
de Asociere Republica Moldova-
Uniunea Europeană prevede de 
asemenea reformarea transpor-
tului feroviar astfel încât să de-
vină vital, rentabil şi util pentru 
ţară. Aceste principii de bază ale 
viitoarelor reforme presupun se-
pararea obligaţiunilor între părţi 
şi, în primul rând, stabilirea  rolu-
lui statului în acest proces. 

În opinia lui Libor Loch-
man, dacă statul nostru nu este 
pregătit să-şi asume respon-
sabilitatea  pentru respectarea 
condiţiilor propuse, care să asi-
gure funcţionarea în continuare 
a CFM după regulamentele şi 
prevederile europene, condiţii 
ce trebuie să-şi găsească ref-
lectare şi în legislaţia naţională, 
apoi promovarea reformelor în 
domeniul transportului feroviar 
nu are nici un sens. 

E necesară crearea unui or-
gan statal de reglementare, care 
va încheia contracte multianuale 
cu gestionarii infrastructurii privind 
folosirea infrastructurii feroviare, 
dar şi dezvoltarea, întreţinerea 
acesteia. Un alt moment impor-

tant al reformei este distribuirea 
funcţiilor şi separarea conturilor 
fi nanciare între infrastructură şi 
operatorii trafi cului de marfă şi că-
lători, pentru a exclude fi nanţarea 
încrucişată.  

Trebuie asigurată indepen-
denţa administratorilor infrastruc-
turii şi operatorilor faţă de organul 
de reglementare al statului. Res-
pectiv, statul trebuie să-şi asume 
datoriile existente pentru a per-
mite companiei reorganizate să 
înceapă afacerea pe curat. În caz 
contrar CFM nu va supravieţui. 
Conducerea statului trebuie să 
conştientizeze clar acest adevăr. 

Indiferent de modelul, pe ca-
re-l va alege Moldova pentru re-
forma transportului feroviar, este 
important să fi e respectată proce-
dura de separare a conturilor pen-
tru administratorii de infrastructu-
ră şi operatorii trafi cului de marfă 
şi călători. Aceasta va ajuta să se 
înţeleagă clar cum funcţionează 
compania, cine şi ce venit are, 
unde se acumulează datoriile, 
ce factori infl uenţează formarea 
preţurilor pentru serviciile oferite 
şi cum se poate obţine creşterea 
fi nanciară.

Este important ca adminis-
tratorii de infrastructură să fi e 
independenţi în raport cu alte 
subdiviziuni ale companiei ori 
cu subiecţii noi, care ar putea să 
apară pe piaţa serviciilor ferovi-
are. Aceasta ar asigura accesul  
pe piaţa feroviară tuturor opera-
torilor doritori, fără nici o discri-
minare şi fără careva obstacole 
administrative. Statul va decide 
să ofere ori nu operatorilor piaţa 
feroviară proprie. 

La fel de important este ca 
acordurile de oferire a serviciilor 
dintre stat şi compania feroviară 
să fi e încheiate pe un termen de 
cel puţin 5 ani. Datoria statului 
este de a acoperi cheltuielile pe 
unitatea de infrastructură la fi nele 
fi ecărui an fi nanciar. Pentru ca re-
forma să fi e reuşită este necesară 
asigurarea transparenţei şi distri-
buirea strictă a conturilor pentru 
principalele tipuri de activitate. 

Administratorul de infrastruc-
tură trebuie să ofere acces egal  
la reţeaua feroviară gestionată 
atât în trafi cul de marfă, cât şi în 
cel de pasageri tuturor operatori-
lor doritori. Va trebui să fi e creat 
un organ unic de reglementare, 
care va monitoriza competitivita-
tea pieţei de transport, va supra-
veghea securitatea, va asigura 
licenţierea şi certifi carea în dome-
niul transportului feroviar. Pentru 
a evita cheltuielile administrati-
ve semnifi cative de întreţinere a 
acestuia, la prima etapă a refor-
mei funcţiile lui ar putea să şi le 
asume ministerul de profi l.  

Este important rolul statului 
în asigurarea trafi cului de călă-
tori. După realizarea reformelor 
nu va mai fi  posibilă compensarea 
pierderilor trafi cului de pasageri 
din contul veniturilor obţinute în 
trafi cul de marfă. Statul va avea 
şi rolul de a încheia contracte cu 
operatorii din domeniul transpor-
tului de călători, pentru ca ulterior 
să le restituie pierderile, acestea 
fi ind califi cate drept obligaţiuni de 
acordare a serviciilor publice.  

Important e ca Guvernul Re-
publicii Moldova să înţeleagă toa-
te acestea. Conform opiniei lui 
Libor Lochman, „dacă statul 
nu-şi va asuma această res-
ponsabilitate, trafi cul de călă-
tori în Moldova va dispare. Sper 
că toate prevederile principale 
ale legislaţiei europene, expuse 
aici, vor deveni parte a noului 
Cod al transportului feroviar 
din Moldova”. 

Imagine: Iurie KOZLOV

În ziua de 16 iunie 2017, la sediul central al CFM a sosit într-o vizită de lucru Libor 
LOCHMAN, director executiv al Asociaţiei Europene a căilor ferate şi companiilor din 
domeniul infrastructurii (CER), Matteo MUSSINI, responsabil de relaţiile cu publicul şi 
exploatare, Bernard CHANTEMESSE, consilier de rang înalt al Uniunii Europene pe lângă 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al RM, asistentul său Stanislav 
PETRAŞCU. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de Serghei TOMŞA, vicedirector general al ÎS 
„CFM”, responsabil de infrastructură şi material rulant de tracţiune.
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INTERVIU DIN MERSUL TRENULUI

La iniţiativa lui Libor LOCH-
MAN, director executiv CER, în 
data de 17 iunie curent a fost 
organizată o vizită la postul 
de transbordare a vagoanelor 
Ungheni. Oaspeţii europeni au 
avut posibilitatea să urmăreas-
că cum funcţionează postul de 
schimbare a osiilor montate 
pentru  ecartament de 1520 mm 
cu cele pentru ecartament de 
1435 mm la frontiera dintre Re-
publica Moldova şi România. 

Vizita ofi cialului CER în Mol-
dova s-a încheiat cu o călăto-
rie la complexul istoric Orheiul 
Vechi. 

În timpul captivantei de-
plasări cu motrisa la Ungheni 
colaboratorul redacţiei a avut 
posibilitatea să discute cu Libor 
Lochman şi să-i adreseze între-
bări, ce ţin de scopul vizitei sale 
în ţara noastră. 

– Domnule Lochman, infor-
maţiile, pe care le-aţi prezen-
tat la data de 16 iunie 2017 în 
faţa administraţiei ÎS „CFM” şi 
a specialiştilor de profi l de la 
Calea Ferată a Moldovei, conţin 
idei perspicace pentru reorga-
nizarea trafi cului feroviar din 
ţara noastră. Una dintre condiţi-
ile principale pentru implemen-
tarea lor este implicarea activă 
a statului nostru în asigurarea 
funcţionării căii ferate. Cum 
credeţi, este real să se întâmple 
aceasta în Moldova?

– Dacă ne dorim să majo-
răm numărul călătorilor şi volumul 
mărfurilor transportate pe calea 
ferată, trebuie să dispunem de o 
infrastructură foarte calitativă şi 
rezistentă. Condiţia este una obli-
gatorie, altfel nu putem spera la 
atingerea obiectivelor de mai sus. 
La ora actuală statul Dumnea-
voastră nu-şi îndeplineşte toate 
obligaţiunile vizavi de funcţiona-
rea transportului feroviar. Moldo-
va are nevoie de o strategie unică 

LIBOR LOCHMAN: ”CONDIŢIA DEZVOLTĂRII STABILE  
A UNUI DOMENIU STRATEGIC PRECUM CALEA FERATĂ, 

ESTE DE A GÂNDI MEREU LA UN NIVEL STATAL”
Irina KRAEVSKAIA

asemenea nu doar să dirijeze in-
frastructura, ci şi să investească 
în acest domeniu. 

– Ce perspective are Calea 
Ferată a Moldovei, dacă statul 
nu va urma modelul european 
de dezvoltare propus?

– Voi răspunde univoc: fără 
suportul statului viitorul Căii Fera-
te a Moldovei va fi  unul pesimist. 
Aceasta va fi  cea mai regretabilă 
variantă pentru Moldova. Statul 
trebuie să se implice nu doar în 
menţinerea infrastructurii, ci şi în 
construcţia liniilor de cale ferată. 
Altfel nu va fi  posibilă organizarea 
corectă a trafi cului de marfă, nici 
a celui de călători fără compensa-
rea pierderilor acestuia din contul 
veniturilor din trafi cul de marfă. 

– Şi dacă decizia va fi  una 
corectă, şi statul va pune umă-
rul la revitalizarea transportului 
feroviar autohton, cum Vă ima-
ginaţi viitorul apropiat al CFM?

– În acest caz compania va 

va. Aceasta va infl uenţa benefi c 
dezvoltarea trafi cului de marfă şi 
călători. De ce vorbim despre cu-
loarele de transport?  Deoarece la 
momentul actual ele nu prezintă 
doar nişte direcţii, pe care liniile 
de cale ferată se îndreaptă spre 

de transport. Aceasta va permite 
separarea priorităţilor transpor-
tului auto şi feroviar în scopul 
obţinerii unei concurenţe mai re-
zultative. Datoria statului este de 

fi  una prosperă. Reţeaua  de căi 
ferate a Moldovei va fi  ataşată la 
spaţiul feroviar european. Va exis-
ta posibilitatea creării culoarului 
România–Ucraina prin Moldo-

– Ce s-a întâmplat cu sec-
torul feroviar din ţările, în care 
planul de reformare european 
n-a fost susţinut la nivel de 
stat?

– Drept exemplu vreau să mă 
refer la Lituania. Această ţară n-a 

căii ferate obţin profi t. Aceasta a 
permis investirea activă a mijloa-
celor în modernizarea materialului 
rulant şi a infrastructurii, astfel în-
cât la capitolul dat Lituania a de-
păşit semnifi cativ multe alte state 
din spaţiul post sovietic. 

– Ce impresii V-a lăsat vizi-
tarea PTV Ungheni? Am obser-
vat că aţi urmărit cu mare aten-
ţie procesul de transbordare a 
vagoanelor. 

– A fost ideea mea să vi-
zităm postul de transbordare a 
vagoanelor. Am vrut să văd cu 
ochii mei nu doar procesul, ci şi 
linia, ce uneşte oraşul Ungheni cu 
Chişinăul. Păcat că nu prea sunt 
trenuri de transbordat… M-am 
gândit, că ar fi  bine să fi e urcaţi 
în motrisă toţi funcţionarii de stat 
şi plimbaţi pe calea ferată. Poate 
atunci ar vedea starea gravă a in-
frastructurii CFM. În linii mari, deja 
e pus în joc viitorul Căii Ferate din 
Moldova. Acest viitor ar putea să 
nu se mai întâmple, dacă statul va 
rămâne indiferent faţă de soarta 
transportului feroviar. 

– Despre toate acestea, 
domnule Lochman, aţi vorbit la 
întrevederea din 16 iunie curent 
de la Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor al 
RM. Cum credeţi, aţi fost auzit?

– Vreau foarte mult să sper 
că da. Vom vedea după rezultate. 

– Ce le-aţi dori feroviarilor 
moldoveni înainte de a pleca 
spre Bruxelles?

– Nu sunt pentru prima dată 
în Moldova. Revin mereu cu plă-
cere în ţara Dumneavoastră, co-
munic cu colegii, specialiştii CFM. 
Sesizez permanent eforturile lor 
de a face întreprinderea prosperă 
şi puternică. De rând cu urările de 
bine obişnuite, vreau foarte mult 
ca statul Moldova să aibă încre-
dere în viitorul transportului fero-
viar şi să pună umărul ca acest 
segment al sectorului de transport 
să nu dispară din ţară.

Imagini: Iurie KOZLOV

Europa. În prezent, culoarul de 
transport trebuie privit ca un sis-
tem integrat, ce include diverse 
tipuri de transport şi poate garan-
ta transportarea rapidă şi sigură a 
mărfurilor pe calea ferată. 

– Vă rog, domnule Loch-
man, să relataţi despre reuşita 
unei căi ferate, care a urmat re-
glementarea europeană.

– Toate statele Uniunii Euro-
pene au urmat într-o măsură mai 
mare sau mai mică prevederile 
reglementării europene în proce-
sul de dezvoltare şi reformare a 
transportului feroviar. Acolo statul 
şi-a asumat rolul de gestionare a 
infrastructurii şi întreţinere a aces-
teia. În acest context aş vrea să 
menţionez că politica UE în do-
meniul transportului feroviar este 
orientată spre mobilitatea ecolo-
gică, sigură şi efi cientă în toată 
Europa, spre susţinerea pieţei de 
marfă interne şi asigurarea drep-
tului la libera circulaţie a cetăţeni-
lor pe întreg teritoriul UE. 

răspuns la ideea reformării con-
form Regulamentului european. 
Acolo statul nu participă la întreţi-
nerea şi dezvoltarea infrastructu-
rii. Însă volumul trafi cului de marfă 
în Lituania este atât de mare, încât 
implicarea mijloacelor statului nu 
este necesară. Lituanienii au reu-
şit să folosească chibzuit posibili-
tăţile şi astfel toate subdiviziunile 
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ÎN CENTRUL ATENŢIEI – 
 COCOAŞA DE TRIAJ

Vladimir DOBREANSCHI

MUNCESC CU ABNEGAŢIE

exploatării îndelungate a vagoane-
lor noastre peste hotarele ţării. 

Cercetările recente, întreprin-
se în legătură cu creşterea bruscă 
a cazurilor de apariţie a locurilor 
plane unilaterale cu mărimea de 
peste un milimetru, de exemplu, 
pe unele linii de cale ferată din 
cadrul SAD „RJD”, au demonstrat 
următoarele. Asemenea locuri pla-
ne în cazul frânării manuale pe 
cocoaşele de capacitate mică se 
formează cel mai intens din cau-
za majorării gradului de solicitare 
a axelor, creşterii numărului va-
goanelor detaşate foarte încărca-
te şi, desigur, a vitezei sporite la 
impactul roţii de vagon cu sabotul. 
De exemplu, în cazul vitezei de 
frânare de 10,8 km/oră a vagonu-
lui singular lungimea lunecării, ce 
provoacă apariţia locurilor plane şi 
a altor defecte pe suprafaţa de alu-
necare a roţilor, constituie în me-
die 15 metri, iar la viteza de 21,6 
km/oră – deja 40 metri, la viteza de 
25,2 km/oră – 60 metri. 

Problema este cât se poa-
te de serioasă. Calculând toate 
cheltuielile, ce ţin de reparaţia ro-
ţilor deteriorate (stabilirea defec-
telor, sustragerea osiilor montate, 
strunjirea, asamblarea ulterioară 
şi plasarea sub materialul rulant), 
acestea pot atinge 8-10 mii lei la 
fi ecare vagon. O anumită perioa-
dă de timp remizele vagoane de la 

noi au evitat aceste cheltuieli, folo-
sind osiile montate ale vagoanelor 
„conservate”. Dar la un moment 
dat rezervele au fost epuizate şi 
defi citul îi pune pe vagonari într-o 
situaţie foarte complicată. Deseori, 
din cauza problemelor de ordin 
fi nanciar ale magistralei, nu există 
mijloace pentru achiziţionarea ce-
lor necesare. Efectul negativ al lo-
curilor plane se resimte şi în timpul 
deplasării vagoanelor pe linii, când 
roţile lovesc cu putere şina, distru-

gând şi alte elemente ale mecanis-
mului de rulare, linia. 

Cea mai efi cientă soluţie a 
problemei este mecanizarea pozi-
ţiilor de frânare ale cocoaşelor de 
triaj de capacitate mică cu implica-
rea minimă a factorului uman. Însă 
deseori nu există posibilităţi în 
acest scop, atât în aspect tehnic, 
cât şi fi nanciar. Chiar şi mijloacele 
automatizate şi moderatorii de vi-
teză ai unicei cocoaşe mecanizate 
a căii ferate de la noi – cea de la 
staţia Chişinău, nu sunt folosite o 
perioadă îndelungată din cauza 
tărăgănării reparaţiei, barem – alte 
staţii ale nodurilor feroviare. Spe-
cialiştii de la Basarabeasca, pe 
unde circulă masiv încărcăturile de 
tranzit, sunt nespus de bucuroşi, 
că recent acolo  au fost montate 
câteva macazuri şi s-a reuşit, în 
sfârşit, lansarea cocoaşei de triaj  
cu frânare manuală. Până atunci 
vagoanele erau mutate de pe o 
linie pe alta cu ajutorul locomoti-
vei de manevră, ceea ce tărăgăna 
procesul tehnologic de recompu-
nere, provoca consum suplimentar 
de combustibil. De aceea, odată 
ce frânarea prin intermediul sabo-
ţilor rămâne cea principală, trebuie 
să se mizeze, ca şi înainte, pe acţi-
unile organizatorice şi tehnice tra-
diţionale de sporire a securităţii şi 
reducere a uzurii osiilor montate. 

Vizavi de înălţimea şi profi lul 
cocoaşelor noas-
tre nu există nici 
un fel de obiecţii, 
deoarece cores-
pund normative-
lor. Dar intensi-
fi carea controlului 
asupra vitezelor 
optime de impact 
ale roţilor de va-
gon cu saboţii de 
frână, separarea 
grupurilor mari 
de vagoane de-
taşate în altele 
mai mici (cel mult 

2-3 vagoane încărcate), divizarea 
poziţiilor de frânare existente în 
sectoare şi amplasarea lor mai 
aproape de centrul cocoaşelor în 
scopul micşorării distanţei de lune-
care continuă să rămână actuale. 
Ar fi  binevenită de asemenea uti-
lizarea materialelor de antifricţiune 
pentru saboţii de frână, precum şi 
a dispozitivelor tehnice suplimen-
tare, care să asigure posibilitatea 
întoarcerii osiei montate frânate în 
procesul de limitare a vitezei depla-
sării independente pe linia de triaj. 

În această ordine de idei 
prezintă un anumit interes noile 
elaborări privind perfecţionarea 
construcţiei sabotului propriu-zis. 
În transportul feroviar de la noi se 
folosesc deocamdată saboţi de 
frână obişnuiţi, asamblaţi din piese 
de uzină de către lăcătuşii postului 
de spălare a vagoanelor de la sta-
ţia Bender. Îmi amintesc că acum 
doi ani, conform unei liste întoc-
mite de serviciul mişcare, anume 
de acolo au primit loturi de saboţi 
staţiile Bălţi–Slobozia, Ocniţa şi 
Giurgiuleşti. Între timp, specialiştii 
laboratorului feroviar al gospodări-
ei linii din cadrul Căii Ferate Bela-
rus au reuşit mult mai mult. Spiritul 
creativ le-a ajutat să elaboreze 
saboţi de frână experimentali de 
o construcţie originală. Ceea ce-i 
deosebeşte de saboţii obişnuiţi 
sunt plăcile-eclise speciale, fabri-
cate dintr-un aliaj de compozit cu 
conţinut de oţel de carbon şi un 
material, ce include un procent 
mare de grafi t. Ultimul asigură re-
ducerea coefi cientului de frecare, 
iar aceasta, la rândul său, diminu-
ează uzura suprafeţei de lunecare 
a roţii de vagon. Poate fi  conside-
rat, desigur, un neajuns, că aceşti 
saboţi în rezultatul exploatării se 
uzează mai repede decât cei obiş-
nuiţi. Dar nu e de neglijat alt fac-
tor: costul confecţionării acestora 
este mult mai mic decât cheltuie-
lile pentru strunjirea ori înlocuirea 
osiilor montate deteriorate. Deci, 
e mai bine de a „sacrifi ca” sabotul 
de dragul diminuării uzurii intense 
a elementului costisitor al meca-
nismului de rulare al vagoanelor. 

Sute de vagoane de marfă 
sunt procesate zilnic în zonele de 
cocoaşă ale magistralei noastre. E 
foarte important de a respecta cu 
stricteţe toate normele tehnice de 
executare a operaţiunilor legate de 
descompunerea garniturilor şi de 
frânare. Aceasta constituie cheză-
şia circulaţiei sigure, dar şi a pre-
lungirii duratei de exploatare a ma-
terialului rulant, mecanismelor de 
rulare, iar, în ultimă instanţă, a di-
minuării semnifi cative a cheltuielilor 
materiale în scopuri de reparaţie. 

În imagini: 
1. Operatorul turnului de ma-

nevră auxiliar Andrei Bizuţki
2. Deja al patrulea an Vitalie 

Guzganu munceşte în responsabila 
funcţie de reglor de viteze la staţie

3. Parcul de vagoane al staţiei 
Bălţi-Slobozia

Imagini de autor

La ÎS „Calea Ferată din Mol-
dova” operaţiunea se efectuează 
manual, ceea ce, în principiu, în 
condiţiile actuale cu un volum mic 
al trafi cului de marfă, este admisi-
bil. Dar nu trebuie omis impactul 
sporit al factorului psihologic în 
momentul afl ării oamenilor într-o 
zonă periculoasă. Chiar şi cea 
mai mică subapreciere a acestuia 
poate avea consecinţe imprevizibi-
le, ceea ce s-a mai întâmplat. De 
rând cu eforturile depuse pentru 
îndeplinirea indicatorilor tehnico-
economici (reducerea duratei sta-
ţionărilor, transportării la destinaţie 
şi asigurarea integrităţii mărfuri-
lor), probabilitatea unor aseme-
nea riscuri impune acordarea unei 
atenţii sporite selectării calitative a 
feroviarilor, ce muncesc la acest 
sector responsabil, instruirii lor. O 
experienţă destul de bună există, 
în particular, la staţia Bălţi–Slo-
bozia, unde cazul de deraiere a 
unui vagon de marfă anul trecut 
a servit drept o lecţie de neuitat. 
Responsabilii de aici s-au străduit 
să întreprindă toate acţiunile nece-
sare pentru a nu admite repetarea 
unor astfel de cazuri. Reglorii de 
viteze Vladimir Kobâleanski, Ale-
xandru Pascari, Vitalie Guzganu, 
Igor Sârbu şi Ion Rotarciuk sunt 
disciplinaţi, posedă şi dreptul de 
substituire a şefi lor de manevră. 
Operatorii turnului de manevră au-
xiliar nr.1 Natalia Vitviţki, Irina Cio-
ban, Andrei Bizuţki şi Rita Pădureţ 
pregătesc cât se poate de compe-
tent traseele, mutând macazurile. 
Există interacţiunea necesară cu 
mecanicii locomotivei de manevră, 
implicată în procesul tehnologic 
unic. La toate acestea se adaugă 
controlul strict din partea dispece-
rilor de manevră-şefi  de tură, in-
struirile tehnice organizate în mod 
regulat. 

Am avut ocazia să fi u prezent 
în zona cocoaşei de triaj a staţiei 
în momentul când locomotiva de 
manevră remorca un şir de vagoa-
ne încărcate spre cel mai înalt loc 
de descompunere. A urmat deta-
şarea şi colosul de fi er de câteva 
zeci de tone a pornit repede în 
jos, producând un vuiet îngrozitor 
de roţi la joantele liniei. Reglorul 
de viteze stătea deja în aştepta-
rea vagonului. În acest moment 
este important ca specialistul să-şi 
păstreze calmul, să se concentre-
ze astfel, încât să plaseze la timp 
şi în locul stabilit corect pe capul 

de şină sabotul de 
frână cu ajutorul unei 
furci speciale. Opera-
ţiunea a fost efectu-
ată într-o clipită, cali-
fi cat. În urma ei o roa-
tă a vagonului a lune-
cat pe obstacol, după 
care vagonul a conti-
nuat deja să lunece, 
încetinindu-şi mersul. 

Conform preve-
derilor instrucţiunii, lu-

necarea nu trebuie să depăşească 
20 de metri, iar viteza admisibilă 
de impact cu materialul rulant deja 
afl at pe linia de distribuţie a zonei 
de triere – nu mai mare de 5 km/
oră. Este obligatorie respectarea 
şi a altor cerinţe. În procesul de 
reglare a vitezei trebuie să se ţină 
cont, bunăoară, de gradul de soli-
citare a liniilor de triaj, condiţiile de 
traversare a zonei macazurilor de 
către vagoanele detaşate, dimen-
siunile acestora, tonajul vagoane-
lor. Se dă dovadă de vigilenţă de-
osebită la amplasarea în zona co-
coaşei de la staţie a vagoanelor cu 
metal laminat, sosite de la Uzina 
Metalurgică Moldovenească. Va-
goanele, deplasarea independen-
tă a cărora de pe cocoaşă în jos 
este interzisă, sunt mutate doar cu 
ajutorul locomotivei. La frânare nu 
se permite plasarea saboţilor îna-
inte de joantă ori pe aceasta, dacă 
ea nu este sudată, înainte de ini-
ma de macaz ori pe contraac. 

În zona cocoaşei staţiei dom-
neşte o ordine perfectă. Saboţii de 
frână sunt marcaţi şi se păstrează 
pe un stelaj special în spaţiul din-
tre linii. Reglorii de viteză benefi -
ciază de condiţii habituale destul 
de bune. În clădirea mică ei îşi pot 
schimba hainele, încălzi bucatele 
aduse de acasă, iar pe timp de 
ploaie ori ninsoare îşi pot usca hai-
nele şi încălţămintea. Acum câţiva 
ani în urmă a fost reparată clădirea 
turnului de manevră auxiliar. 

În ultima perioadă se acor-
dă atenţie maximă asigurării se-
curităţii circulaţiei şi protecţiei 
muncii la descompunerea vagoa-
nelor şi la alte staţii ale nodurilor 
feroviare. Abordarea profesională 
a problemei frânării calitative cu 
ajutorul saboţilor permite evitarea 
cazurilor de deraiere a vagoane-
lor de pe şine, de deteriorare la 
impactul cu alte vagoane. Dar nu 
poate să nu trezească nelinişte o 
altă problemă, caracteristică nu 
doar pentru transportul feroviar 
din ţara noastră, ci şi pentru alte 
căi ferate din CSI. Este vorba de 
uzarea roţilor. Chiar şi în condiţiile 
regimului manual grijuliu de frâna-
re pe suprafeţele de lunecare ale 
osiilor montate, după mai multe 
treceri prin posturile de triere, apar 
defecte. Ele se manifestă prin su-
prapunerea metalului, subţierea şi 
retezarea bucşelor de bandaj, şi, 
în primul rând, formarea locurilor 
plane în bandaj, mai ales în cazul 

1

2

3

Parte integrantă a activităţii tuturor staţiilor nodurilor ferovia-
re este recompunerea marfarelor, sosite din diferite direcţii. Pro-
cesul tehnologic respectiv presupune nu doar operativitatea, ce 
se obţine prin coordonarea acţiunilor specialiştilor şi serviciilor 
implicate, ci şi respectarea strictă a cerinţelor securităţii circu-
laţiei, ceea ce e la fel de important. Aceasta vizează în special 
reglarea vitezei de detaşare a vagoanelor, ce se deplasează in-
dependent în jos de pe cocoaşe, sub infl uenţa energiei cinetice. 
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ÎN COLECTIVELE DE MUNCĂ 

DEPOUL DE LOCOMOTIVE nr.3: 
TRANSPORTĂ, REPARĂ, ECONOMISEŞTE

Depoul de locomotive Basarabeasca, unul dintre cele câteva 
depouri de bază şi de rulaj ale serviciului tracţiune din cadrul 
ÎS “Calea Ferată din Moldova”, este în prezent un avanpost sigur 
al Magistralei Moldoveneşti pe sectorul de sud al acesteia. 

Colectivul întreprinderii, condus de 
feroviarul experimentat Vladimir CIOBAN, 
realizează cu succes programul de muncă: 
asigură securitatea circulaţiei trenurilor şi 
desfăşurarea calitativă a trafi cului de mar-

le patru luni ale anului curent le-a obţinut 
E.Ostapenko, mecanic de locomotivă cali-
fi cat şi cu experienţă, care a economisit 
452 kg de motorină, fi ind urmat de colegul 
său A.Buţ, care şi-a înscris la activ o econo-
mie de 394 kg de combustibil. Pe locul trei 
în lupta pentru diminuarea consumurilor de 
exploatare se afl ă mecanicul de locomotivă 

construită o secţie nouă 
pentru reparaţia curentă 
tip 3 a locomotivelor, în 
care a fost montată o 
macara şi două remi-
ze de garare cu cricuri, 
unde muncesc locomo-
tivarii depoului nr.2 de la 
Varniţa sub conducerea 
maistrului A.Taranuţa, 
efectuând îngrijirea teh-
nică tip 3 şi reparaţia 
curentă tip 1 a locomo-
tivelor magistrale. 

În secţiile depoului 
de locomotive Basara-
beasca sunt instalate 
strunguri şi utilaje, ce în 
procesul de reparaţie a locomotivelor per-
mit înlocuirea blocurilor de roţi şi motoare, 
strunjirea osiilor montate fără scoaterea lor 
de sub locomotivă. Imediat după strunjire 
locomotiva este avansată pe poziţia de 
consolidare a suprafeţei buzelor de bandaj 
ale osiilor montate. Întreprinderea dispune 
şi de o poziţie pentru testarea cu reostat a 
locomotivelor. 

Administraţia depoului şi comitetul 
sindical acordă atenţie sporită condiţiilor 
de muncă şi habituale ale angajaţilor în-
treprinderii. În perioada rece a anului toate 
încăperile depoului benefi ciază de energie 
termică de la sistemul centralizat al remizei 
vagoane nr.2. Locomotivarii au la dispozi-
ţie vestiare şi camere de duş. În sala de 
prânz bine reparată parcă şi bucatele sunt 

mai gustoase. Echipajele de locomotivă şi 
reparatorii pot benefi cia de condiţiile confor-
tabile ale Casei de Odihnă a echipajelor de 
locomotivă. 

La întreprindere funcţionează instalaţia 
de procesare a apei cu sistem “ECOSOFT”, 
care se utilizează pentru locomotivele de 
toate tipurile. 

... La orice oră, în toate anotimpurile din 
halele depoului de locomotive nr.3 pleacă 
locomotive, în cabinele cărora se afl ă spe-
cialiştii califi caţi ai întreprinderii, gata să 
asigure în regim non-stop securitatea circu-
laţiei trenurilor pe sectorul de sud al Magis-
tralei Moldoveneşti. 

În imagine: în halele depoului de loco-
motive nr.3

Imagine: Iurie KOZLOV

Liliana NICHIFOROV

SECŢIA LINII nr.3 RESTRUCTURATĂ: 
REALIZĂRILE SUNT EVIDENTE

Liliana NICHIFOROV

Pe parcursul ei directorul 
general al întreprinderii Iurii TO-
PALA a apreciat la justa valoare 
eforturile colectivului secţiei linii 
Basarabeasca în frunte cu Vic-
tor Podgurski, specialist tânăr, 
energic şi  experimentat, pentru 
buna pregătire către trafi cul es-
tival de marfă şi călători, dar şi 
pentru menţinerea în stare cuve-
nită a liniei din subordine. Tână-
rul conducător al secţiei linii nr.3 
va trebui să demonstreze şi mai 
multe capacităţi organizatorice de 
acum înainte, deoarece recent a 
avut loc o restructurare în acest 
domeniu. 

E vorba de optimizările ope-
rate la nodul feroviar Basarabeas-
ca cu o lună înainte de începutul 
reviziei cu comisia. În scopul di-
minuării consumurilor de exploa-
tare la Calea Ferată a Moldovei, 
precum şi a folosirii raţionale a 
patrimoniului şi resurselor, staţia 
maşini de linie nr. 130 de la Ba-
sarabeasca a fost transformată 
în sector de exploatare-reparaţie 
în componenţa secţiei linii Ba-
sarabeasca. Conform noii liste 
de personal, secţia a preluat 76 
persoane şi toate mijloacele fi xe. 
Ea a primit de asemenea baza de 
producţie a Trenului poduri nr.1 de 

la staţia Cahul cu contingentul de 
10 angajaţi ai acesteia. 

– În prezent, – a menţionat, 
printre altele, Valentina Ketova, 
şef-adjunc al secţiei linii nr.3, res-
ponsabil de resurse umane, – fi li-
ala noastră numără 574 angajaţi, 
66 dintre ei sunt femei. Specialiştii 
secţiei deservesc trei sectoare de 
bază ale traseului principal: Ben-
der–Basarabeasca, Basarabeas-
ca–Abaclia–Reni şi Basarabeas-
ca–Cahul–Giurgiuleşti. Lungimea 

traseului principal este de 379,7 
km, a liniilor din staţii – 150,6 km. 

Principalul jalon al activităţii 
de muncă a secţiei linii este punc-
tajul. În pofi da defi citului acut de 
materiale, picherii îndeplinesc 
planul la acest indicator, şi asta 
doar graţie organizării reuşite a 
procesului de muncă de către ad-
ministraţia întreprinderii, precum 
şi profesionalismului, experienţei 
acumulate de majoritatea lucră-
torilor. Pe parcursul primelor cinci 

luni ale anului curent, bunăoară, 
planul la punctaj a fost realizat 
în proporţie de 138,2 procente: 
105,8 unităţi în loc de 170. 

De la începutul anului pe li-
nii au fost pozate 1940 traverse, 
dintre care 1337 au fost traverse 
noi de lemn; 322 – bare de macaz 
noi. Pentru rărirea focarelor de 
putregai pe traseul principal sunt 
necesare 46,7 mii traverse, pe li-
niile din staţii – 14,2 mii traverse. 
153,95 kilometri de linie necesită 
reparaţii capitale. Deoarece tra-
versele defectate nu sunt înlocu-
ite la timp, pe linii există mereu 
focare de putregai. Se resimte un 
mare defi cit de traverse şi materi-
ale din suprastructura liniei. 

Totuşi, colectivul secţiei linii 
nr.3 a reuşit în anul curent să înlo-
cuiască traversele putrede cu tra-
verse la mâna a doua pe 2,5 km 
de linie. Ajustând gospodăria linii 
la volumul actual de trafi c, s-au 
demontat 1,8 km de linie şi o în-
călecare. 

– Conform bilanţului acti-
vităţii colectivului întreprinderii 
noastre în primele patru luni ale 
anului 2017, – a reiterat, prin-
tre altele, şeful secţiei linii nr.3 
Victor Podgurski, –    vreau să-i 
menţionez pe următorii specia-
lişti: maiştrii-picheri D.Mitioglo, 
I.Cebanov, P.Belalî, V.Morari, bri-
gadierul A.Leanca, montatorii de 
linii D.Kandja, L.Gaidarlî şi mulţi 

alţii, care muncesc conştiincios, 
calitativ, efi cient, cum se şi cuvine 
unor adevăraţi profesionişti. 

Revizia de primăvară cu co-
misia a fost precedată în secţia 
linii Basarabeasca de un volum 
mare şi serios de muncă opera-
tivă şi calitativă, pe parcursul că-
reia specialiştii sub conducerea 
lui Victor Podgurski au acţionat 
califi cat, competent, ştiind bine 
unde trebuie să pozeze în primul 
rând traversele primite, au efectu-
at calitativ rectifi cările, repozările 
traverselor etc. Sunt întreţinute 
cum se cuvine şi barierele de ni-
vel, construcţiile inginereşti. Toate 
acestea au fost înalt apreciate de 
către directorul general al Magis-
tralei Moldoveneşti în timpul revi-
ziei de primăvară. 

Liniile de cale ferată cu ecarta-
ment lat şi european îngrijite bine 
vor permite folosirea cu cel mai 
mare randament a trei locomotive 
de manevră şi a unei locomotive 
de evacuare. Se deplasează în-
coace şi locomotiva din România, 
remorcând cisternele cu produse 
petroliere pentru transvazare. 

La fi nele lunii mai a.c. în cad-
rul secţiei linii Basarabeasca a 
fost organizată o nouă inspectare 
a barierelor de nivel, fi ind supuse 
controlului 9 raioane, 99 pasaje, 
dintre care 12 cu paznic (inclusiv 
81 pasaje pe linia principală, din-
tre ele 11 – cu paznic). 

Secţia linii Basarabeasca, 
cu cea mai extinsă gospodărie 
linii în subordinea sa, a devenit 
şi cea mai numeroasă, cea mai 
dotată în plan tehnic şi cu resurse 
umane, asigurând în permanenţă 
securitatea circulaţiei trenurilor pe 
sectorul de sud al Căii Ferate a 
Moldovei.

Imagine: Iurie KOZLOV

fă, reparaţia materialului rulant de tracţiune, 
reducerea consumurilor de exploatare etc. 
Bunăoară, în primele patru luni ale anului 
2017 locomotivarii de la Basarabeasca au 
atins mai multe obiective calitative şi canti-
tative, printre care şi cel privind volumul tra-
fi cului de marfă: planul fi ind 203,8 mln. tone/
km, au fost transportate 238 mln. tone/km, 
depăşirea fi ind de 16,8 la sută. 

De rând cu realizarea programului de 
producţie, colectivul depoului acordă o 
mare atenţie reducerii consumurilor de ex-
ploatare. De exemplu, în 4 luni ale anului 
curent s-au economisit 0,745 tone de căr-
bune în valoare de 5,8 mii lei. În aceeaşi 
perioadă au fost economisiţi 221 metri cubi 
de gaze naturale în sumă de 4000 lei. 

În avangarda luptei pentru economie 
se afl ă elita întreprinderii: mecanicii de 
locomotivă, muncitorii sectorului exploa-
tare. Cele mai bune rezultate în prime-

E.Burdujan cu o economie de 220 kg. În 
rândul fruntaşilor se afl ă de asemenea me-
canicii de locomotivă F. Ciubotareanu (104 
kg) şi A.Volokitin (102 kg). 

Muncitorii sectorului reparaţii, lăcătu-
şii S.Goremâkin, O.Reznicenko, O.Ivanov, 
Iu. Petkoglo, S.Stepiuk, S.Selin, V.Mihov, 
sudorul V.Iurovski şi strungarul S.Prodius 
constituie mândria colectivului depoului de 
locomotive. Membrii lui se bucură nu doar 
pentru colegii profesionişti, dar şi pentru 
întreprinderea natală, care s-a modifi cat 
radical după ce în anul 2004 a devenit de-
pou de bază. Aici s-au îmbunătăţit semni-
fi cativ condiţiile de muncă pentru reparatori 
şi muncitorii din domeniul exploatare. A fost 
construită o nouă hală pentru îngrijirea teh-
nică a locomotivelor tip 2 cu groapă de con-
trol şi estacade. Au fost reparate încăperile 
depoului, înlocuită instalaţia de iluminare 
şi alimentare cu energie electrică. A fost 

Nodul feroviar Basarabeasca, acest avanpost de sud al 
Magistralei Moldoveneşti a susţinut recent cu succes încă 
un examen serios: revizia de primăvară cu comisia a ÎS 
”Calea Ferată din Moldova”.
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Dacă pe sectorul de nord al 
Magistralei Moldoveneşti apar ca-
reva situaţii ieşite din comun, pro-
vocate, bunăoară, de deraierea 
vagoanelor, ori e necesar a acor-
da ajutor la mutarea unor greutăţi 
mari în timpul efectuării lucrărilor 
de construcţie şi reparaţie, specia-
liştii Trenului de intervenţie Bălţi în 
frunte cu Tudor Uzun, conducător 
cu iniţiativă şi idei creative, sunt 
gata să se implice. Deplasându-
se pe linie la prima solicitare, ei au 
demonstrat deseori operativitate 
chiar şi în cele mai complicate si-
tuaţii. Aşa s-a întâmplat, bunăoa-
ră, în anul 2016, când a trebuit să 
fi e ridicate vagoanele de marfă pe 
linia de acces a SA “Angrocoop” 
ori lângă cocoaşa de triaj a staţiei 
Bălţi–Slobozia, cele două cisterne 
cu motorină uşor infl amabilă pe 
linia bazei de produse petroliere 
de la staţia Făleşti. În ultimul caz 
a fost necesară o atenţie sporită, 

ÎN PRIM PLAN 

DISCIPLINA E APROAPE CA ÎN ARMATĂ
Vladimir DOBREANSCHI

deoarece orice scânteie putea 
provoca o catastrofă şi mai mare. 

Îndeplinirea cu succes a sar-
cinilor pe parcursul unei perioade 
îndelungate se datorează nu doar 
echipamentului tehnic din dota-
re (două macarale feroviare cu 
cel mai lung braţ la calea ferată, 
un tractor cu şenile şi instalaţia 
“Hesh”), ci şi bunei coordonări a 
acţiunilor, care, în fond, seamănă 
cu cea din armată. Toate acestea 
nu vin de la sine, ci se obţin graţie 
instruirilor serioase, perfecţionării 
deprinderilor practice în timpul an-
trenamentelor şi, fi reşte, experien-
ţei acumulate pe parcursul anilor 
de muncă la acelaşi post. Unul 
dintre antrenamente, de exemplu, 
a avut loc anul trecut pe teritoriul 
depoului de locomotive din preaj-
mă. Specialiştii au însuşit metode-
le de ridicare cu ajutorul macaralei 
a unei locomotive vechi de marca 
2TĂ10L. 

Important este că trenul de 
intervenţie are un colectiv stabil, 
angajaţii, care nu se perindă chiar 
şi în condiţiile actuale de întârzie-
re a salariilor, au, de regulă, o ve-
chime mare de muncă. Profesiile 
de bază sunt cele de macaragii şi 
ajutori de macaragiu, mecaniza-
tori. În caz de necesitate aproape 
fi ecare poate îndeplini funcţiile de 
slinger, ceea ce asigură substitu-
irea reciprocă şi posibilitatea ma-
nevrării cu forţa de muncă atunci 
când pentru executarea sarcinilor 
operative fi ecare clipă e preţioa-
să. 

– Nici o instituţie de învă-
ţământ superior sau mediu de 
specialitate cu profi l feroviar nu 
pregăteşte specialişti în dome-
niul intervenţiei, – concluzionează 
conducătorul TI-3. – De aceea ne 
preocupăm singuri de formarea 
lor. De rând cu instruirea şi antre-
namentele, un rol important îl au 
îndrumătorii cu experienţă, care 
îi ajută pe angajaţii tineri să însu-
şească anumite specialităţi. 

Drept exemplu poate servi 
mecanizatorul de categoria a VI-a 
Mihail Ciumak. Pe parcursul anilor 
de muncă el a instruit mai mulţi no-

vici. Printre discipolii săi 
s-a afl at până mai ieri Ion 
Balea, care a învăţat să 
conducă de sine stătător 
tehnica cu şenile. Maca-
ragiii Victor Stah şi Emili-
an Golodin le-au ajutat să 
însuşească profesia lui 
Alişer Cemberdiev şi, re-
spectiv, lui Nicolae Guilă, 
ultimul transferându-se în 
echipă de la depoul de lo-
comotive. 

Califi carea profesi-
onală are de câştigat şi 
de pe urma realizării, că 
specialiştii cunosc la per-
fecţie şi menţin în stare 
bună tehnica din dotare, 
lichidând defectele apă-
rute. Ei participă şi la alte 

lucrări. Este vorba de reparaţia 
încăperilor de serviciu şi a siste-
melor termice, de salubrizarea 
teritoriului din subordine, de con-
fecţionarea dispozitivelor, care pot 
să uşureze munca. Angajaţii au 
reparat cu forţele proprii camionul 
de marca GAZ-53, folosit pentru 
transportarea operativă în teren a 
instalaţiei “Hesh” şi a personalului. 
Au fost schimbate opt baterii de 
acumulatoare ale macaralelor. 

În imagine: specialiştii cali-
fi caţi ai Trenului de intervenţie nr.3 
Mihail Ciumak şi Ion Balea

Imagine de autor

Specialiştii cu experienţă şi permanen-
ta perfecţionare a deprinderilor profesiona-
le permit colectivului Trenului de interven-
ţie nr.3 Bălţi să-şi păstreze mereu spiritul de 
echipă, mobilizarea şi capacitatea de a acţio-
na în circumstanţe extraordinare.

OAMENII TĂI, MAGISTRALĂ 

ÎN CONTABILITATEA DDC – 
 NUMAI DOAMNE 

pentru trafi cul estival de pasageri din acest 
an. Au confi rmat-o chiar specialiştii princi-
pali ai administraţiei ÎS “Calea Ferată din 
Moldova” în frunte cu directorul general al 
întreprinderii Iurii TOPALA în timpul recen-
tei revizii de primăvară cu comisia, care au 
apreciat pozitiv gradul de pregătire al DDC 
către trafi cul estival de călători. De rând cu 

toţi angajaţii fi lialei – însoţitori de vagoane, 
lăcătuşi, electricieni, şefi  de tren etc., – la 
această muncă responsabilă au luat parte 
şi specialiştii contabilităţii. Aportul lor este 
unul cât se poate de semnifi cativ. Or, o în-
treprindere atât de mare şi complexă, pre-
cum este Direcţia deservire a călătorilor, 
necesită o contabilizare minuţioasă, opera-

tivă, competentă a tuturor lucrărilor 
efectuate. 

În acest domeniu responsabil, 
difi cil şi complex al DDC muncesc 
şase colaboratoare, sub condu-
cerea în ultimii trei ani a Oxanei 
Borisenko, contabil-şef interimar. 
Specialist califi cat în domeniul 
fi nanţelor, pe parcursul celor 13 
ani de activitate la CFM Oxana 
Borisenko a însuşit foarte bine ca-
racterul specifi c al transportului fe-
roviar. Dânsa împărtăşeşte succe-
sele şi problemele nu doar cu soţul 
Dumitru, dar şi cu soacra, Zinaida 
Borisenko, care munceşte la DDC 
deja de 41 de ani. 

Contabilitatea Direcţiei deser-
vire a călătorilor, reprezintă astăzi 
un colectiv închegat, format din 
specialişti califi caţi, responsabili, 
conştiincioşi. De exemplu, Tatia-

Liliana NICHIFOROV

Colectivul Direcţiei deservire a călă-
torilor, cea mai numeroasă subdiviziune 
a nodului feroviar Chişinău, a susţinut cu 
succes examenul serios vizând pregătirea 

na Negară munceşte un sfert de secol în 
calitate de contabil pentru salarii, fără să 
uite, că o greşeală comisă de ea ar putea 
afecta bugetul angajaţilor DDC. În aceeaşi 
funcţie activează şi colega sa Veronica 
Pogreban, având o vechime de muncă în 
colectiv de 21 de ani. Circa 17 ani este 
contabil pentru materiale Aurelia Roman-
ciuc. Pe tot parcursul acestei perioade ea 
se străduie să facă faţă cerinţelor. 

În colectiv activează şi o tânără spe-
cialistă. Natalia Crudu a absolvit Universi-
tatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
şi acum doi ani s-a integrat de minune în 
colectivul unit şi prietenos al contabilităţii 
DDC. Pentru ea colegii califi caţi şi cu expe-
rienţă sunt un bun exemplu. Nu există nici o 
îndoială, că odată cu trecerea anilor tânăra 
contabilă va deveni o specialistă la fel de 
califi cată ca şi îndrumătoarele sale. 

Atmosfera colegială şi binevoitoare din 
colectiv, relaţiile amicale dintre angajate 
sunt benefi ce pentru activitatea rodnică, 
operativă şi reuşită a contabilităţii DDC.    

În imagine: (de la stânga la dreapta) 
Veronica Pogreban, Natalia Crudu, Au-
relia Romanciuc, Oxana Borisenko, Ta-
tiana Negară – contabile la DDC; Angela 
Guzienco, maistru al rezervei de însoţi-
tori, care munceşte aici circa 25 de ani, şi 
Svetlana Macari, brigadier al rezervei de 
însoţitori, cu o vechime de muncă la CFM 
de 16 ani. 

Imagine: Oxana CARPENKO, 
maistru superior în secţia nr.19 a DDC
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– Vor părăsi aulele colegiului 
123 absolvenţi, 49 dintre care po-
sedă specialităţi feroviare, – a re-
latat directorul instituţiei Alexandru 
Beleakov. – E vorba de mişcărişti, 
vagonari, picheri. Specialiştii din 
domeniul SCB şi comunicaţii vor 
absolvi colegiul în anul viitor. De-
ocamdată ei au fost promovaţi în 
anul patru de studii. 

ALMA MATER 

CALEA FERATĂ A MOLDOVEI 
 ÎI AŞTEAPTĂ PE TINERII SPECIALIŞTI

Vladimir DOBREANSCHI La Colegiul Tehnic de Transport Feroviar din Bălţi s-a încheiat susţinerea exa-
menelor de stat şi a diplomelor de licenţă de către absolvenţii din acest an. La 
fel ca şi promoţiile precedente, cea din anul curent posedă un nivel de pregătire 
destul de bun, meritul fi ind nu numai al elevilor, ci şi al colectivului didactic în 
ansamblu. 

vizitat colegiul Vitalie Manole, di-
rector al Direcţiei resurse umane, 
discuţiile axându-se pe interacţiu-
nea în domeniul angajării în câm-
pul muncii şi organizării stagierii 
de producţie. Dialogul a fost unul 
constructiv şi aceasta deschide 
calea spre colaborarea reciproc 
avantajoasă în continuare în ve-
derea angajării absolvenţilor la în-
treprinderile feroviare. Dar situaţia 
nu e deloc simplă. Pentru ca tinerii 
specialişti să-şi construiască o ca-
rieră profesională, este necesară 
elaborarea unui program atractiv 
pentru tineret, precum se proce-
dează la multe alte căi ferate. E 
vorba, în particular, de un sistem 
efi cient de stimulare materială, de 
oferirea la locul de muncă a unui 
spaţiu locativ cel puţin provizoriu 
celor, care urmează să munceas-
că departe de casă. În acest sens 
sunt multe de făcut, deoarece, 
reieşind din situaţia anilor trecuţi, 
unii absolvenţi, nefi ind motivaţi su-
fi cient, vor fi  nevoiţi să plece pes-
te hotare în căutarea unui loc de 
muncă mai bine plătit. 

– Să sperăm, că odată cu 
ameliorarea situaţiei fi nanciare 
a magistralei specialiştii tineri 
vor benefi cia de mai multă aten-
ţie ca în prezent.

– Ar fi  bine să fi e aşa. Trebuie 
să pregătim specialişti feroviari, 
în primul rând, pentru ţara noas-
tră. Chiar afl ându-se în condiţii 
difi cile, calea ferată oferă suport 
Colegiului în soluţionarea diferitor 
probleme stringente. De exemplu, 
la rugămintea noastră directorul 
general al ÎS „CFM” Iurii TOPALA 
a aprobat alocarea unui vagon cu 
compartimente casat, ceea ce va 
consolida baza tehnico-materială 
a instituţiei noastre şi va îmbună-
tăţi şi mai mult calitatea procesului 
instructiv. Benefi ciem mereu de 
susţinere din partea serviciilor căii 

ferate, precum şi a întreprinderilor 
nodului feroviar Bălţi, când e vor-
ba de organizarea stagierii de pro-
ducţie a elevilor. În anul de studii 
curent de asemenea stagieri au 
avut parte 19 persoane la remiza 
vagoane nr.3, 21 – în secţia linii 
nr.5, 19 – la depoul de locomotive 
nr.4, 22 – la staţiile Bălţi-Slobo-
zia, Bălţi-oraş, Răuţel, Şoldăneşti, 
Stolniceni şi Ungheni. În acest 
context vreau să-mi exprim recu-
noştinţa unor conducători ai sta-
gierii de producţie, precum Vitalie 
Vetreniuk, şef-adjunct al remizei 
vagoane, Alexei Kruglii, şef al sec-
ţiei linii, Aliona Kruglii, şef-adjunct 
al întreprinderii mişcare Bălţi etc. 
Este destul de bună conlucrarea 
cu şeful secţiei nr.3 semnalizare 
şi comunicaţii Vladimir Malâşev şi 
adjunctul său Alexandru Rusnac. 

Vreau să remarc, că am iniţiat 
în premieră un experiment, orga-
nizând la încheierea practicii de 
producţie examene deschise. În 
prezenţa conducătorului stagiu-
lui de producţie şi a colegilor de 
grupă fi ecare student prezintă un 
raport, pentru care primeşte nota 
respectivă. Cu acordul întreprin-
derilor instituţia noastră practică 
instruirea după programe indivi-
duale, când studentul îmbină orele 
de teorie la Colegiu cu activitatea 
de muncă, pentru care primeşte 
salariu. Desigur, procesul de in-
struire respectiv este monitorizat 
foarte strict atât de noi, cât şi de 
întreprinderi. Dacă un student nu 
face faţă exigenţelor la învăţătură 
ori la serviciu, este nedisciplinat, 
el nu mai poate benefi cia în con-
tinuare de dreptul la o asemenea 
formă de instruire. Ştim că proble-
ma adaptării studenţilor la activi-
tatea de muncă este una difi cilă, 
de aceea am instituit funcţia de di-
rector-adjunct al Colegiului pentru 
practica de producere, îndeplinită 

actualmente de Natalia Macovei. 
– În prezent, dezvoltarea 

transportului feroviar pe glob 
este însoţită de implementarea 
realizărilor progresului tehnico-
ştiinţifi c, perfecţionarea logisticii. 
Colegiul ia în calcul toate acestea 
la instruirea specialiştilor?

– Desigur. În activitatea noas-
tră reieşim din situaţia, că elevii 
trebuie să vadă perspectiva prin 
prisma celor mai bune şi avansate 
realizări. Contribuie la aceasta, în 
mare măsură, cunoştinţele căpă-
tate prin Internet. Colegiul dispu-
ne de trei săli computerizate, iar 
în curând va fi  creată şi a patra. 
Există chiar o secţie de informati-
că condusă de Corina Vasilos. În 
activitatea de ajustare a procesului 
instructiv la cerinţele pieţei actuale 
a forţei de muncă un rol important 
îl are stabilirea relaţiilor de partene-
riat cu instituţiile de profi l şi agenţii 
economici de peste hotare. În acest 
context la fel de importantă este 
participarea cadrelor didactice şi 
a elevilor la diverse simpozioane, 
conferinţe, organizate atât în ţară, 
cât şi peste hotare. Recent la Cole-
giu a avut loc o conferinţă internaţi-
onală a reprezentanţilor instituţiilor 

– Ce urmează să facă noii 
specialişti în continuare?

– O parte din ei au decis să-şi 
continue studiile la Universitatea 
Tehnică din Moldova şi Academia 
de Transport, Informatică şi Comu-
nicaţii (ATIC). În privinţa celorlalţi, 
totul depinde de condiţiile, pe care 
le va propune angajatorul, adică ÎS 
”Calea Ferată din Moldova”. Apro-
po, opt specialişti din actuala pro-
moţie sunt deja angajaţi la nodul 
feroviar din nordul Moldovei, ceea 
ce e foarte îmbucurător. 

– După cum sunt informat, 
Calea Ferată a Moldovei are 
mare nevoie de specialişti tineri. 
Oferirea locurilor vacante n-ar 
trebui să fi e o problemă…

– Ne străduim să menţinem 
relaţii strânse de afaceri cu magis-
trala, găsind înţelegere la diferite 
niveluri. Cu ceva timp în urmă a 

de învăţământ cu profi l feroviar din 
câteva ţări cu genericul „Logistica 
transportului feroviar”. Materiale-
le întrunirii au fost publicate într-o 
culegere. În 2015, Colegiul a de-
venit membru al Asociaţiei Euro-
pene a Instituţiilor de Învăţământ 
cu Profi l Feroviar, ceea ce a făcut 
să crească prestigiul instituţiei. Or,  
aceasta ne mai permite de a par-
ticipa la multe concursuri. În cadrul 
expoziţiei internaţionale „Instituţii 
de învăţământ moderne-2017” de 
la Kiev, bunăoară, rezultatele acti-
vităţii colectivului nostru didactic au 
fost apreciate cu medalie de aur. O 

altă medalie de aur a fost câştigată 
de elevi la concursul „International 
Computer Skills Competition”, care 
s-a desfăşurat în oraşul polonez 
Poznan. În aprilie a.c. studenţii 
Colegiului au participat la con-
cursul internaţional „The Internatio-
nal profesional excellence contest 
of train drivers and logistics forwar-
ding agents” de la Vilnius, revenind 
acasă cu medalia de bronz. Exem-
ple de acest fel sunt multe. 

Colegiul este o instituţie de 
învăţământ modernă, care înfăp-
tuieşte instruirea în baza standar-
delor de stat de cultură generală şi 
foloseşte cele mai bune tehnologii. 
Şi absolvenţii din anul curent au 
acumulat acel volum de cunoştin-
ţe, care este necesar în activitatea 
de muncă. Nu ne rămâne decât să 
le dorim  acestor tineri să fi e so-
licitaţi la calea ferată, precum şi 
satisfacţie materială, avansare  în 
domeniul profesional. Drum bun în 
viaţă şi să aveţi noroc!

În imagini: 
directorul CTTF din Bălţi Alex-

andru Beleakov
instituţia de învăţământ e în 

aşteptarea abiturienţilor

Artiom MIRONOV,
şef-adjunct al serviciului 
semnalizare şi comunicaţii al ÎS «CFM»

VARA – PERIOADĂ TORIDĂ

Din 20 până la data de 23 iunie 
curent muncitorii secţiei linii nr.5, 
secţiei nr.3 semnalizare şi comu-
nicaţii şi secţiei nr.3 alimentare cu 
energie electrică au executat lucrări 
de amenajare  a barierei provizorii de 
la km 56 al liniei curente Catranâc–
Hiliuţi. Acestea au fost efectuate în 
termen, conform grafi cului. Picherii 
secţiei linii nr.5 au instalat pardosea-
la şi barierele propriu-zise. Electricie-
nii au asigurat alimentarea cu curent 
a postului şi iluminarea exterioară a 
pasajului feroviar. Personalul sec-

ţiei nr.3 semnalizare şi comunicaţii 
au înfăptuit lucrări de construcţie-
montaj pentru mutarea dulapului 
cu relee, a panoului de dirijare şi a 
barierelor de nivel automate. Vreau 
să amintesc, că bariera de nivel pro-
vizorie de la km 56 a liniei curente 
Catranâc–Hiliuţi a fost amenajată pe 
drumul de ocolire, la 30 metri dis-
tanţă de drumul şi pasajul feroviar 
principal, deoarece pe axa celui din 
urmă va fi  construit un pod pentru 
transportul auto. La fi nele construc-
ţiei podului ambele pasaje feroviare 
vor fi  închise. 

Imaguni de autor

BARIERA DE NIVEL PROVIZORIE A FOST EDIFICATĂ LA TIMP
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FELICITĂM CAMPIONUL MONDIAL

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR DIN BĂLŢI
invită elevii gimnaziilor la studii

Pentru anul de studii 2017-2018 
înscrierea se va realiza la specialităţile:

• Transport feroviar
• Transport auto
• Informatica
Studiile se desfăşoară în limbile română şi rusă.
Elevii sunt asiguraţi cu cămin şi benefi ciază de bursă (cu 

condiţia reuşitei bune). 
Elevii Colegiului au oportunitatea pe parcursul studiilor să facă 

catedra militară şi să fi e scutiţi de  serviciul militar.
Admiterea se va efectua în baza actelor de studii gimnaziale.

Adresa: mun. Bălţi, str. Decebal 101 (staţia „Depoul de 
troleibuze”, regiunea Spitalului Municipal)

tel.: 0(231) 7-03-98, 0(231) 7-51-62
www: ctfm.md (pentru informaţii suplimentare)

e-mail: railwaycollegemd@gmail.com

AVIZ
Administraţia secţiei linii Chişinău 

invită la lucru permanent:
- 26 montatori la îngrijirea curentă a liniilor 

(pe sectorul Chişinău-Călăraşi);
- un maistru-picher (Ghidighici);
- 2 brigadieri pentru îngrijirea curentă a lini-

ilor (Călăraşi-Corneşti, Străşeni);
- 2 tehnicieni ai districtelor (Chişinău, Că-

lăraşi);
- 3 paznici de barieră (Chişinău, Ghidighici, 

Călăraşi);
- un ajustor al maşinilor şi mecanismelor 

de linie (Chişinău);
- 2 operatori pentru cărucioarele defecto-

scopice (Străşeni-Corneşti);
- un lăcătuş la aparataj de măsură şi con-

trol (Chişinău);
- un specialist în domeniul personal 

(Chişinău);
- un specialist la acumulatoare (Chişinău);
- un fi erar la ciocan şi presă (Chişinău);
- un paznic (Chişinău);
- un consilier al şefului secţiei linii, respon-

sabil de securitate (Chişinău);
- un inginer în biroul tehnic (Chişinău);
- un economist-coordonator (Chişinău).

Relaţii la tel.: 022 83-37-94; 022 83-22-19.

ANUNŢ 
CU PRIVIRE LA CONCURSUL DE SUPLINIRE A FUNCŢIEI VACANTE

Vlad DOBROV

Powerlifting – sport pentru cei puternici
Administraţia şi comitetul sindical ale remi-

zei vagoane frigorifere Basarabeasca îi felicită 
cu ocazia JUBILEELOR pe angajaţii: Oleg CO-
ŞULEAN, lăcătuş la reparaţia materialului rulant 
– 40 de ani, Irina BUBLENKO, bucătăreasă – 50 
de ani, Iurie DIMOV, paznic – 55 de ani, Anato-
lie BELOŞKURENKO, lăcătuş pentru reparaţia 
locomotivelor, şi Vitalie KLIMENKO, mecanic al 
rezervei – 60 de ani.

O viaţă lungă să trăiţi
Cu multă demnitate,
S-aveţi mereu doar bucurii,
Succese mari în toate!
Norocul, fericirea
Să nu vă părăsească, 
Iar pacea şi iubirea
Mereu să vă-nsoţească!

*  *   *
Administraţia, comitetul sindical şi colectivul 

secţiei alimentare cu energie electrică Chişinău 
adresează cordiale felicitări cu ocazia JUBILE-
ULUI doamnei Tatiana DANILIUK, electromon-
tor la sectorul energetic Bender, şi cu prilejul 
zilelor de naştere Nadejdei  MOCIALOV, elec-
tromontor-controlor la sectorul energetic Chişi-
nău, lui Ivan BREABIN, dispecer în energetică 
al secţiei nr.1 alimentare cu energie electrică, 
Nicolae TODOROV, electromecanic  în secţia 
nr.1 alimentare cu energie electrică, Veaceslav 
MAŞKOVŢEV, paznic în aceeaşi secţie. 

La mulţi ani să ne trăiţi,
Pace-n sufl et să zidiţi,
Dragostea să vă-nsoţească,
Răul să vă ocolească! 

Este vorba despre genofl exi-
uni cu greutatea pe spate, împin-
sul din culcat pe o bancă orizon-
tală şi îndreptări, la baza evaluării 
fi ind greutatea totală ridicată. 

Acest sport capătă o popu-
laritate tot mai mare în lume, in-
clusiv şi în Moldova. L-a îndrăgit 
de la vârsta de cincisprezece 
ani şi Vladimir Meleca, originar 
al satului Tocmazei din preajma 
Tiraspolului. Antrenamentele se-
rioase în cadrul clubului sportiv 
orăşenesc „Titan” l-au ajutat să 
atingă un înalt nivel de măiestrie, 
pe care acest om energic, plin de 
entuziasm îl posedă şi în prezent. 

Recent, la campionatul republicii 
sportivul moldovean a reuşit să ri-
dice greutatea de 190 kilograme, 
iar la triatlon a atins rezultatul de 
422 kilograme. Apropo, unul din-
tre cele mai bune. 

Vladimir Meleca este câştigă-
tor al Campionatului mondial de 
atletică grea, maestru de catego-
rie internaţională. În perioada 1-5 
iunie 2017 în oraşul Antwerpen 
din Belgia a avut loc Campionatul 
mondial de atletică grea, la care 
au participat 17 state. Repub-
lica Moldova a fost reprezentată 
de 22 de sportivi, printre care şi 
Vladimir Meleca. 

Dumnealui are numeroase 
griji, legate de funcţia sa respon-
sabilă de şef al nodurilor feroviare 
Chişinău şi Bender. Dar sportivul 
nu neglijează antrenamentele, 
practicarea powerlifting-ului  fi ind 
pentru el un veritabil elixir al tine-

reţii, sursă de vigoare şi inspiraţie. 
În imagine: astfel reuşeşte 

să câştige lupta cu greutatea ma-
estrul de categorie internaţională 
Vladimir Meleca!

Imagine din arhiva sportivului 

Se anunţă concurs pentru ocupa-
rea funcţiei de şef secţie patrimoniu 
şi achiziţii în Colegiul Tehnic Feroviar 
din Bălţi.

Detalii privind condiţiile concur-
sului pot fi  primite la numărul de tele-
fon  0 231 70398.

Dosarul de concurs va cuprinde 
obligatoriu următoarele acte:

- cererea de participare la con-
curs, al cărei model este specifi cat în 
anexa nr. 1 la Regulament;

- copia actului de identitate;
- copia/copiile actului/actelor de 

studii;
- copia carnetului de muncă au-

tentifi cat;
- Curriculum Vitae de model Eu-

ropass, specifi cat în anexa nr.2 la Re-
gulament;

- certifi catul medical care ates-
tă faptul că persoana este aptă din 
punct de vedere medical, fi zic (elibe-
rat de medicul de familie) şi neuro-
psihic (eliberat de psihiatru/narcolog) 
pentru exercitarea funcţiei;

- certifi cat de cazier judiciar sau 
declaraţia pe propria răspundere.
La concurs pot participa persoanele care 
întrunesc următoarele cerinţe obligatorii :

1.   deţine diploma de studii supe-
rioare universitare;

2.   posedă limba română;
3.   la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor nu a atins vâr-
sta de 65 ani;

4. este cetăţean al Republicii Mol-
dova.

Data limită de depunere a actelor 
9 iulie 2017.

Felicitări!

Începând cu data de 23 iunie curent, trenul 
de pe cursa Chişinău–Odesa, care, anterior, cir-
cula în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi  repus 
în circulaţie inclusiv în zilele de vineri. Orarul va fi  
valabil până în data de 8 septembrie 2017. Astfel, 
conform acordului încheiat de CFM cu reprezen-
tanţii căilor ferate din Ucraina, trenul va circula 
temporar de trei ori pe săptămână. Precizăm că, 
în cazul în care fl uxul de pasageri se va menţine, 
perioada de circulaţie a garniturii va fi  prelungită.

Amintim că, graţie colaborării administraţiei 
ÎS „Calea Ferată din Moldova” cu reprezentanţii 
Serviciului Vamal, dar şi sprijinului EUBAM, con-
trolul vamal pentru pasagerii cursei respective 
este efectuat în incinta gării feroviare Chişinău, 
înainte de îmbarcarea pasagerilor în tren, iar pro-
cedura nu se mai repetă şi la frontieră. Decizia 
vine în suportul călătorilor, cu scopul reducerii 
timpului de călătorie. În acest fel, timpul călătoriei 
a fost redus cu circa 40 de minute spre Odesa şi 
cu aproximativ 50 minute la întoarcere. 

Trenul de pe cursa Chişinău–Odesa por-
neşte din gara Chişinău la ora 8.11 şi ajunge la 
destinaţie la ora 12.25. La întoarcere, trenul por-
neşte din Odesa la ora 16.00 şi ajunge la Chişi-
nău la 20.15. 

„Calea Ferată din Moldova” Vă doreşte 
călătorii plăcute!

În baza materialelor 
serviciului de presă al ÎS „CFM”

Programul evenimentului a inclus competiţii 
la patru probe sportive: volei, dame, popice şi 
ridicarea greutăţilor. De remarcat, că la ele au 
participat practic toate subdiviziunile nodului 
feroviar. 

La deschiderea sărbătorii şeful staţiei 
Serghei Dimitrachi şi preşedintele comitetului 
sindical Galina Sârghi au adresat un cuvânt 
de salut participanţilor, dorindu-le succese la 
competiţiile, ce aveau să urmeze. 

Cele mai spectaculoase au fost întrecerile la 
popice, la care au participat peste 30 de sportivi. 
În urma luptelor aprige cel mai bun rezultat l-a 
înregistrat Nicolae Pavliuc, şef de tură în parcul 

Ziua sportului la Ungheni
Valeriu ALEXANDROV,

arbitru principal al întrecerilor 
staţia Ungheni

staţiei Ungheni. Pe locul doi s-a situat Ion 
Ciobanu, angajat al depoului locomotive de rulaj, 
iar pe locul trei – Ion Babaru, reprezentant al 
serviciului pază paramilitară la staţia Ungheni. 

Şi întrecerile la dame s-au bucurat de 
mare popularitate. Iniţial ele s-au desfăşurat în 
subgrupe, apoi învingătorii acestora au disputat 
titlul de cel mai bun jucător de dame. Acesta s-a 
dovedit a fi  Ilie Şoltoianu,  puşcaş al echipei nr.6 
Ungheni a serviciului pază paramilitară. Locul 
doi i-a revenit lui Ion Corlăteanu, electrician la 
sectorul energetic nr.1 Ungheni, iar locul trei – 
lui Alexandru Fitkevici, şef-interimar al reviziei 
tehnice Bereşti. 

Foarte pasionate şi interesante au fost 
competiţiile voleibaliştilor, ce s-au încheiat cu 
următoarele rezultate. Pe locul întâi s-au situat 
sportivii echipei nr.6 Ungheni a serviciului pază 
paramilitară şi trenului de pompieri de la staţia 
Ungheni, pe locul doi – echipa depoului locomotive 
de rulaj, iar pe locul trei – echipa comună a 
vagonarilor  PTV şi reviziei tehnice Bereşti. 

Titlul de cel mai bun sportiv la ridicarea 
greutăţii l-a confi rmat iarăşi Mihail Gricianiuk, 
angajat al depoului locomotive de rulaj, care a 
ridicat de 115 ori greutatea de un pud. El a fost 
urmat pe locul doi de Vitalie Dragan, puşcaş 
al echipei nr.6 a serviciului pază paramilitară, şi 
pe locul trei – de Serghei Bernic, mecanic de 
locomotivă la depoul locomotive de rulaj. 

La fi nalul sărbătorii sportive toţi învingătorii 
au primit distincţii binemeritate din partea 
administraţiei şi comitetului sindical ale nodului 
feroviar. 

Aşadar, sezonul sportiv de vară la nodul 
feroviar Ungheni a început. Colectivul de aici 
va avea parte în continuare de noi competiţii 
interesante.

Deja pe parcursul a zece ani 
membrii formaţiei „SIS N BRO” 
învaţă diverse stiluri de dans 
modern: hip-hop, haus, vogue, jazz 
funk etc. Din colectiv fac parte şi 
copii ai feroviarilor. Liuba Mironova  
(în centru) practică dansurile deja de 
câţiva ani, iar acum face primii paşi 
în crearea şi montarea dansurilor. 

La concursul „Sis N Bro New 

Trainer” Liuba a ocupat locul doi. 
O felicităm şi-i dorim noi victorii pe 
ringul de dans!

În imagine: formaţia „SIS N 
BRO”, unul dintre numeroasele 
şi talentatele colective de dansuri 
moderne din Moldova, la fi lmarea 
unui clip video

Imagine: Artiom MIRONOV 

Copiii noştri Copiii noştri 
sunt cei mai bunisunt cei mai buni

VEŞTI BUNE 

Trenul de pe cursa Chişinău–Odesa 
va circula mai des!

Powerlifting-ul, supranumit şi triatlonul celor puternici, 
constă în ridicarea unei greutăţi maxime în trei stiluri diferite.  

Recent la complexul sportiv al vămii din localitate 
nodul feroviar Ungheni a desfăşurat o sărbătoare a 
sportului. Ea a fost consacrată deschiderii sezonului 
sportiv de vară-2017. 


