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MEMBRII GRUPURILOR DE LUCRU ANTRENATE ÎN PROCESUL
DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ ÎŞI CONSOLIDEAZĂ

CAPACITĂŢILE ÎN CADRUL SEMINARULUI
Peste 30 de experţi ai Biroului politici de reintegrare şi ai altor ministere şi agenţii, membri ai 

grupurilor de lucru antrenate în procesul de reglementare transnistreană în domeniile transportului, 
educaţiei, economiei, mediului ambiant şi combaterea crimelor au luat parte la seminarul menit să 
sporească capacităţile de coordonare şi eficienţa acestora.

Consilieri de înalt rang ai 
UE, care în prezent activează în 
Republica Moldova, au luat par-
te la discuţii, împărtăşind experi-

enţa lor şi sfaturile în subiectele 
de actualitate ale procesului de 
negocieri.

 Atelierul de lucru a fost 
deschis de către viceprim-mi-
nistrul pentru reintegrare Ghe-
orghe BĂLAN, care a menţionat 
că „membrii grupurilor de lucru 
sunt cei de la care se aşteaptă 
să promoveze şi să apere zilnic 
principiile Viziunii de reglemen-
tare transnistreană”. Viceprim-
ministrul a încurajat membrii 
grupurilor de lucru să fie mai ac-
tivi, mai bine organizaţi şi bine 

pregătiţi pentru negocieri. Dum-
nealui a subliniat că „este nevo-
ie să avem şi să încurajăm gru-
puri de lucru mai eficiente şi mai 
orientate spre rezultate, cu o 
iniţiativă sporită pentru a facilita 
şi a crea condiţiile tehnice nece-
sare pentru soluţionarea proble-
melor existente, în conformitate 
cu prevederile Viziunii”.

Un şir de recomandări pri-
vind sporirea eficienţei şedinţelor 
grupurilor de lucru au fost pre-
zentate în timpul sesiunii con-
cludente, la care a luat parte şi 

ambasadorul Uniunii Europene 
în Republica Moldova Pirkka 
TAPIOLA. Acesta a confirmat 
persistenţa Uniunii Europene „de 
a se implica activ în procesul de 
reglementare transnistreană şi 
de a ajuta ambele părţi să înain-
teze spre reintegrarea ţării.”

Din partea ÎS „Calea Fera-
tă din Moldova”  la atelierul de 
lucru au participat vicedirectorul 
general al ÎS „CFM”, respon-
sabil de activitatea comercială 
Grigore CONDURACHE şi şefii 
servicilor mişcare şi transport de 
marfă Igor MUNTEANU şi Igor 
PLEŞACOV. Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor al RM a fost reprezentat 
de către viceministrul de resort 
Serghei BUCATARU.

Consultarea PuBlică 
privind proiectul raportului de evaluare a Mediului  

şi socială din cadrul studiului de Fezabilitate  
a infrastructurii căii Ferate din Moldova

Întru respectarea prevederilor Legii nr. 86 din  29.05.2014 privind Evaluarea Im-
pactului asupra Mediului, ÎS ”Calea Ferată din Moldova” iniţiază, începînd cu 7 iulie 
2017 Consultarea publică a Raportului privind Evaluarea de Mediu şi Socială din cadrul 
Studiului de Fezabilitate a Infrastructurii Căii Ferate din Moldova.

Persoana de contact: Bureac Tatiana, inginer Coordonator al serviciului strategii şi 
investiţii (e-mail: bureac@railway.md).

termen: 21.07.2017.
Şedinţa consultativă va avea loc în data de 26 iulie 2017, în incinta ÎS ”Calea Ferată 

din Moldova”:  mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48. 
Rugăm cei interesaţi să participe.
informaţii detaliate: 
www.railway.md

În baza materialelor 
serviciului de presă al ÎS „CFM”
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DURABILITATEA –
CRITERIUL SIGURANŢEI TRAvERSELOR

Vladimir DOBREANSCHI

oPinie Pe Marginea ProBleMei 

La mai bine de doi ani după 
sistarea activităţii  întreprinderea 
din Bălţi de producere a traverse-
lor din beton armat se află într-o 
situaţie incertă. Până la momen-
tul lansării ei în august 2006 Ca-
lea Ferată a Moldovei a investit 
în construcţia şi dotarea tehnică 
a acestei fabrici, conform celor 
mai modeste calcule, cel puţin 2 
milioane dolari SUA. S-au cheltuit 
sume impunătoare şi pentru mo-
dernizarea ulterioară, dorindu-se 
atingerea obiectivului de produ-
cere a 100 mii traverse  anual şi 
renunţare la achiziţiile de peste 
hotare, care necesitau anual 2,6 
milioane dolari. A urmat o perioa-
dă frumoasă, când întreprinderea 
expedia în mod regulat picherilor 
vagoane şi motolocomotive  încăr-
cate cu producţie finită. În perioa-
da construcţiei liniei de cale fera-
tă Cahul–Giurgiuleşti, bunăoară,  
fabrica a stabilit recordul anual de 
113 mii traverse. Ulterior volumul 
a început să scadă, din păcate, 
ajungându-se într-un final, ca as-
tăzi utilajele costisitoare din halele 
de producţie să staţioneze, iar nu-
mărul traverselor din beton armat 
importate să fie tot mai nesem-
nificativ. Întreprinderile de profil 
de peste hotare au drept obiectiv 
satisfacerea în primul rând a nece-
sităţilor căilor ferate proprii, şi nici-
decum a celor vecine. Între timp, 
deficitul traverselor la Calea Fera-
tă a Moldovei continuă să crească, 
atingând nivelul critic. Devine tot 
mai greu a ţine piept numeroaselor 
focare de putregai, nu se înfăptu-
iesc reparaţii capitale.

Una e clar: dacă nu se vor 
întreprinde acţiuni cardinale, în 
viitorul apropiat va fi pur şi simplu 
imposibil a asigura parametrii ne-
cesari ai liniei de cale ferată. De 
aceea în timpul recentei revizii cu 
comisia la Bălţi specialiştii şi-au 
expus părerea, că poate ar trebui 
reluat procesul de producere a tra-
verselor. Graţie asigurării integri-
tăţii şi punerii în funcţiune periodic 
a utilajelor, menţinerii în ordine a 
formelor, întreprinderea ar putea  
să-şi înceapă activitatea în orice 
moment. Specialiştii, care din anu-
mite cauze au fost împrăştiaţi pe la 
alte subdiviziuni ale nodului ferovi-
ar, ar putea fi adunaţi cu uşurinţă 
pentru a forma la etapa iniţială cel 
puţin două ture. Mulţi feroviari do-
resc să revină la întreprindere. Iar 
dacă s-ar munci în patru ture, cum 
a fost odată, s-ar putea fabrica lu-
nar până la 10 mii traverse, folosind 
în acest scop cantităţi optime de ar-
mătură, ciment, pietriş şi nisip. Ar fi 
un ajutor nemaipomenit pentru pi-
cheri, care sunt constrânşi să mic-
şoreze diagrama liniilor nesolicitate 
ca să menţină în starea cuvenită 
traseele principale. 

eaşi situaţie? Pentru a o evita e 
necesară o atitudine  conştiincioa-
să faţă de stabilirea, analiza şi în-
lăturarea  cauzelor, ce au provocat 
rebutul, şi numai după aceea să fie 
reluată munca. 

Defectele traverselor produse 
la întreprindere au devenit evi-
dente mai ales în perioada anilor 
2012-2013. Iată un caz curios şi 
destul de concludent din acel răs-
timp: un grup de picheri, care mun-
ceau în zona staţiei Bălţi-Slobozia, 
au adus la porţile întreprinderii o 
traversă crăpată.  Acesta era un 
reproş pentru calitatea joasă a 
producţiei. Însă au existat lucruri 
mult mai serioase. În iunie 2013 
specialiştii secţiei linii Ocniţa au 
verificat gradul de uzură al acestui 
material din suprastructura liniei 
pe câţiva kilometri ai liniei curen-
te Drochia–Sofia–Bălţi, unde cu 
patru ani în urmă au fost execu-
tate lucrări de reparaţie capitală, 
fiind folosite traverse noi produse 
la întreprinderea din Bălţi. Rezul-
tatele au fost şocante. Conform 
datelor constatate documentar,  
fisurile sub formă de plasă şi cele 
longitudinale în partea de mijloc şi 
la capetele traverselor constituiau  
24,1% la km 95, 39,6% – la km 96, 
10,6% – la km 109, 42,4% – la km 
110. Aceste şi alte dovezi similare 
combăteau parţial presupunerea 
iniţială precum că principalul mo-
tiv al deteriorării traverselor noi din 
beton armat este aflarea lor în ve-
cinătatea traverselor de lemn mai 

cientă a betonului folosit, utilizarea 
materialelor inerte nepotrivite pen-
tru prepararea mortarului, corozi-
unea armaturii din cauza grosimii 
mici a stratului protector. Chiar şi 
cele mai minuscule porozităţi pe 
suprafaţa traversei pot provoca 
distrugerea ei, deoarece în ele se 
acumulează apa, care iarna în-
gheaţă. 

Lacunele erau evidente. Cât 
ar fi de straniu, dar ele au apărut 
în pofida situaţiei, că producătorii 
depuneau eforturi sporite pentru 
îmbunătărea calităţii. Şi ce efor-
turi! Am avut ocazia să vizitez în 
repetate rânduri şi în diferiţi ani 
întreprinderea, de aceea ştiu câte 
acţiuni interesante au fost între-
prinse în acest scop. Voi menţio-
na, bunăoară, reconstrucţia pos-
tului de preparare a mortarului. 
Drept consecinţă, fiind intensificat 
şi controlul de laborator, a început 
să fie respectată mult mai exact 
reţeta preparării amestecurilor de 
beton. Componentele erau dozate 
printr-un program computerizat. 
Se efectuau experimente cu for-
marea articolelor din beton. Graţie 
creării atelierelor mecanice, erau 
confecţionate pe loc o parte din 
piesele necesare pentru utilaje, 
apăreau noi propuneri de raţionali-
zare. În scopul studierii experienţei 
avansate un grup de specialişti s-a 
deplasat la o serie de întreprinderi 
similare ale căilor ferate învecina-
te. Au apărut unele idei privind im-
plementarea armaturii din sârmă, 

ea a fost aproape ideală. Prin in-
termediul serviciului aprovizionare 
tehnico-materială întreprinderea 
primea în termenele stabilite volu-
mul necesar de componente con-
form tehnologiei. Nisipul, cimentul, 
pietrişul şi armătura corespun-
deau întocmai cerinţelor pentru 
producerea traverselor. Apariţia 
rebutului coincide în mod surprin-
zător cu înrăutăţirea disciplinei de 
aprovizionare, când au devenit 
un fenomen obişnuit schimbarea 
frecventă a furnizorilor de com-
ponenţi şi livrarea cu întreruperi, 
care cauzau repaosuri tehnice şi, 
desigur, o anumită  dezorganizare 
a colectivului. Dar cel mai grav era 
calitatea scăzută a materiei prime 
livrate. Bunăoară, pietrişul adus 
de la staţia Rogojeni conţinea mult 
praf – aspect inadmisibil. Odată 
cu aplicarea noilor standarde, ci-
mentul de marca 500 de la Rezina 
avea mari toleranţe, conţinea su-
plimente nedorite în procesul de 
fabricare a traverselor. Şi acum 
pe teritoriul întreprinderii se înalţă 
o grămadă de nisip amestecat cu 
prundiş, care poate afecta omo-
genitatea mortarului. Condiţiile 
tehnologice de producere a tra-
verselor stipulează clar: îmbinarea 
greşită a cimentului cu materialele 
de umplutură provoacă coroziu-
nea latentă a armăturii, apoi duce 
şi la fisuri. Este interzisă folosirea 
materialelor de umplutură, care la 
interacţiunea cu cimentul dau naş-
tere la reacţia ”alcaliu-acid silicic”.

Deşi pare simplă, producerea 
traverselor din beton armat este o 
procedură destul de fină. Proble-
ma asigurării durabilităţii lor tre-
buie soluţionată în baza înţelegerii 
profunde a mecanismului unei po-
sibile deteriorări interioare şi exte-
rioare în procesul de exploatare, 
elaborării unor metode respective 
eficiente de pronosticare şi pre-
venire a fenomenelor negative. 
Are o mare importanţă, bunăoară, 
respectarea strictă a parametrilor 
operaţiunii tehnologice de opări-
re. Prelucrarea cu aburi grăbeşte 
întărirea betonului, dar în cazul 
scurtării procesului de hidratare a 
cimentului din beton pot să apară 
unele defecte de structură. Ele se 
produc în urma dilatării aerului şi 
apei din componenţa betonului, a 
variaţiilor mari de temperatură pe 
toată secţiunea produsului ori a 
coeficienţilor diferiţi de dilatare la 
temperatură a materialelor de um-
plutură şi pietrei de ciment. Aceas-
ta provoacă umflarea şi cojirea 
suprafeţei, creşterea porozităţii, 
apariţia micro- şi macrofisurilor, 
reducerea durabilităţii stratului de 
beton, ce protejează armătura de 
coroziune. Specialiştii întreprin-
derii au observat demult această 
problemă şi în scopul îmbunătăţi-
rii regimului de opărire au propus 
să fie automatizate camerele de 
prelucrare cu aburi. Montarea unui 
generator de aburi autonom ar fi 
permis, în opinia lor, producerea 
aburului la parametri mult mai pre-
cişi. Din păcate, ideea n-a avut 
susţinere financiară. 

Pot fi enumerate şi alte mo-
mente. Toate împreună ele nu doar 
scot la lumină adevărata stare de 
lucruri, dar şi demonstrează, că 
lupta cu rebutul solicită o abordare 
complexă, care ar permite luarea 
în calcul a celor mai mici nuan-
ţe, de la cele organizatorice până 
la tehnologice. Doar astfel pot fi 
fab-ricate traverse calitative, cu o 
perioadă îndelungată de exploata-
re fără cheltuieli suplimentare. În  
cadrul acestui proces de impor-
tanţă primordială multe depind nu 
doar de producători, ci şi de servi-
ciul de aprovizionare, de toţi cei ce 
stabilesc strategia tehnică a magis-
tralei. Există speranţa, că CFM nu 
va lăsa în voia sorţii întreprinderea 
din Bălţi de producere a traverselor 
din beton armat, unde s-au investit 
atâtea mijloace. Urmează a elabo-
ra în comun cu specialiştii de aici 
un program clar de îmbunătăţire a 
calităţii traverselor, a obţine supor-
tul necesar şi a relansa procesul 
de producţie. Picherii şi colectivele 
staţiilor maşini de linie aşteaptă cu 
nerăbdare traversele din beton fa-
bricate la Bălţi, desigur, cu condiţia 
ca ele să fie rezistente şi durabile.

În imagine: aspectul general 
al întreprinderii de producere 

a traverselor din Bălţi
Imagine: Iurie KOZLOV

Directorul general al ÎS “CFM” 
Iurii TOPALA, aflat în fruntea co-
misiei, în fond, n-a fost contra. Dar 
a ţinut să precizeze: înainte de a 
aloca banii necesari pentru relua-
rea procesului tehnologic trebuie 
să existe siguranţa, că nu vor fi 
cheltuiţi în van. Or, se ştie bine, 
că activitatea întreprinderii a fost 
sistată, în primul rând, deoarece 
traversele produse erau necalita-
tive, se deteriorau deja în primii 
trei-patru ani de exploatare, deşi 
trebuiau să reziste cel puţin 35-40 
de ani. Nu se va repeta oare ace-

flexibile. Pe sectoarele examinate 
se deteriorau chiar şi traverse-
le din beton pozate la rând, deci, 
supuse în egală măsură presiunii 
în timpul circulaţiei trenurilor. De-
fectele ţineau de alineatul 22.1 al 
”Instrucţiunii privind pozarea şi în-
grijirea liniei pe traverse din beton 
armat cu prinderi flexibile”, editată 
de către direcţia ÎS ”Calea Ferată 
din Moldova” în 2007. Documentul 
descrie cauzele principale, care 
provoacă apariţia acestor defecte: 
nerespectarea tehnologiei produ-
cerii traverselor, rezistenţa insufi-

perfecţionarea suportului de an-
coră etc. Cu alte cuvinte, eforturile 
întreprinse trebuiau să ducă la îm-
bunătăţirea calităţii, nicidecum in-
vers. Aşadar, care era problema?

Defectele serioase au fost 
constatate la multe dintre traver-
sele produse în anul 2009 şi în 
perioada ulterioară, pe când cele 
fabricate între anii 2006 şi 2008 in-
clusiv continuă să reziste până în 
prezent, fără a crea careva proble-
me picherilor. Dacă vom compara 
situaţia privind aprovizionarea cu 
materie primă în perioada dată, 



Directorul general  al ÎS „CFM” Iurii TOPALA, vizitând 
recent întreprinderea de producere a traverselor din 
Bălţi, a mai atenţionat conducerea ei asupra inadmisi-
bilităţii situaţiei de a produce traverse necalitative. În 
opinia conducătorului Magistralei Moldoveneşti, în urma 
modernizării CFM această filială va căpăta posibilitatea 
de a activa. Vicedirectorul general al ÎS „CFM”, respon-

sabil de infrastructură şi material rulant de tracţiune 
Serghei Tomşa, şi şeful serviciului aprovizionare teh-
nico-materială Valeriu Canna vor fi preocupaţi de  în-
deplinirea sarcinii conducătorului CFM Iurii Topala de a 
identifica specialişti, capabili să facă radiografia situa-
ţiei existente la filiala susmenţionată, ulterior aceasta 
fiind lichidată.



Feroviarul Moldovei 
14 iulie 2017, nr. 13

În colectivele de Muncă ale cFM

COMUNICAŢIONIŞTII  DIN CAPITALĂ 
ExCLUD REbUTUL ŞI REDUC RATEURILE

Liliana NICHIFOROV

Secţia Chişinău semnalizare 
şi comunicaţii, fiind întreprindere 
de categoria I la astfel de para-
metri precum lungimea totală şi 
cel mai mare număr existent de 
unităţi tehnice (autoblocare, ma-
cazuri, dispozitive de teren etc.), 
este considerată pe bună dreptate 
subdiviziunea de bază a gospodă-
riei semnalizare şi comunicaţii de 
la Magistrala Moldovenească. Pe 
parcursul întregii istorii a existen-
ţei sale întreprinderea şi-a căpătat 
reputaţia unei veritabile forjerii de 
specialişti calificaţi şi cadre de con-
ducere. Deoarece în secţie mun-
ceau numeroşi specialişti de cea 
mai înaltă categorie, administraţia 
CFM propunea candidaturile celor 
mai buni la funcţii de conducere în 
cadrul serviciului, la întreprinderile 
de comunicaţie din capitală. Drept 
confirmare poate servi un exemplu 
recent: şeful secţiei nr.1 semnali-
zare şi comunicaţii Alexei Bojenco 
a devenit conducătorul serviciu-
lui semnalizare şi comunicaţii al 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. 

Anterior de aceeaşi avansare s-a 
învrednicit şi comunicaţionistul cu 
experienţă, ”Feroviarul de onoare” 
Vladimir Vieru. 

Deşi secţia semnalizare şi 
comunicaţii din capitală, la fel ca 
şi toată Calea Ferată a Moldo-
vei, parcurge o perioadă dificilă, 
colectivul SSC nr.1 în frunte cu 
şeful interimar Veaceslav Borş în-
treprinde tot ce-i stă în puteri, ba 
uneori realizează chiar şi imposi-
bilul, pentru asigurarea securităţii 
circulaţiei trenurilor. Gradul înalt 
de calificare al angajaţilor sectoa-
relor de producţie liniare şi al spe-
cialiştilor secţiei, respectarea de 
către ei a disciplinei de producţie 
şi de muncă garantează calitatea 
bună a asistenţei tehnice şi repa-
raţiei instalaţiilor feroviare auto-
matizate şi minimalizarea consu-
murilor de exploatare a acestora. 
Toate realizările menţionate sunt 
obţinute graţie sporirii siguran-
ţei dispozitivelor, implementării 
inovaţiilor tehnice, reparaţiilor 
calitative a instalaţiilor SCB şi de 
comunicaţie, astfel fiind prelungită 
durata exploatării lor. 

Aria de activitate a specialiş-
tilor secţiei Chişinău semnalizare 
şi comunicaţii ţine de asistenţa 
tehnică şi reparaţia dispozitivelor 
de semnalizare, PONAB, precum 
şi a altor mijloace din subordinea 
secţiei nr.1, menite să asigure se-
curitatea circulaţiei trenurilor. Şi o 
fac cu multă competenţă. 

Astfel, bunăoară, pe parcursul 
ultimilor doi ani specialiştii secţi-
ei n-au admis rebut în munca cu 
trenurile şi cea de manevră. De 
la începutul anului 2017 nu s-au 
înregistrat cazuri de închidere a 
semnalelor şi barare a mijloace-
lor de bază din vina angajaţilor 
secţiei nr.1 semnalizare şi comu-
nicaţii. În 6 luni ale anului curent 
pe sectorul secţiei au existat 2 
rateuri, în timp ce în perioada 
similară a anului trecut numărul 
acestora a fost de 4. Reducerea 
numărului rateurilor se datorează 
specialiştilor conştiincioşi şi expe-
rimentaţi de la întreprindere, prin 
eforturile cărora este asigurată 
menţinerea capacităţii de func-
ţionare a instalaţiilor feroviare 
automatizate şi durata minimă a 

refacerii acestora după rateuri. 
În secţia semnalizare şi co-

municaţii din capitală se acordă 
atenţie sporită creşterii nivelului de 
pregătire tehnică a mecanicilor şi 
montorilor electrici, cunoaşterii in-
strucţiunilor, familiarizării practice 
cu metodele de depistare şi lichi-
dare a rateurilor. Indiscutabil, rolul 
principal în acest sens aparţine 
electromecanicilor superiori ai în-
treprinderii, care organizează co-
rect desfăşurarea instruirilor teh-
nice, îşi perfecţionează permanent 
nivelul de cunoaştere a instalaţiilor. 

În prezent secţia nr.1 semna-
lizare şi comunicaţii planifică con-
strucţia reţelei locale IR a nodului 
feroviar Chişinău, care va funcţio-
na prin fibre optice. În luna iunie 
2017 angajaţii sectorului ACL şi 
sectorul CE de la staţia Revaca 
au efectuat un volum mare de 
muncă în scopul înlocuirii a 90 
metri de cablu de semnalizare-
blocare la staţia Bulboaca. 

Pe parcursul primelor 6 luni 
ale anului curent colectivul secţiei 
Chişinău semnalizare şi comuni-
caţii a reuşit, graţie acţiunilor de 

utilizare raţională a resurselor ma-
teriale, să economisească 101 mii 
kV/ore de energie electrică faţă 
de limita stabilită. 

– La atingerea indicatorilor 
economici, realizarea reuşită a 
programului de producţie, dar în 
special la asigurarea securităţii 
circulaţiei trenurilor, – a reiterat, 
printre altele, şeful interimar al 
secţiei semnalizare şi comunicaţii 
din capitală Veaceslav Borş, – me-
ritul aparţine în bună parte electro-
mecanicilor superiori SCB Vasile 
Kapeliuh şi Vladimir Handojko, 
electromecanicilor superiori în co-
municaţii Nicolae Trifan şi Vladis-
lav Gulic. 

…Funcţionarea ritmică, bine 
organizată a imensului mecanism 
al ÎS ”Calea Ferată din Moldova” 
ar fi imposibilă astăzi fără presta-
ţia calitativă de muncă a specia-
liştilor calificaţi ai secţiei Chişinău 
semnalizare şi comunicaţii, care 
asigură în regim non-stop, în toa-
te anotimpurile securitatea circu-
laţiei trenurilor pe magistrala de 
oţel a ţării.

Pe parcursul ultimilor doi ani specialiş-
tii secţiei Chişinău semnalizare şi co-
municaţii n-au admis rebut în munca cu 
trenurile şi cea de manevră.

 

remiza vagoane frigorifere Basa-
rabeasca a devenit demult, pe bună 
dreptate, o adevărată uzină de repara-
ţie a materialului rulant. 

Şi în prezent colectivul acestei fili-
ale a Magistralei Moldoveneşti, condus 
de alexandru dimitrov, înfăptuieşte cu 
succes reparaţia capitală şi de remiză a 
vagoanelor pentru transportarea măr- 
furilor ambalate, a cerealelor, vagoane-
lor descoperite, rezervoarelor, platfor-
melor, reparaţia capitală a locomotive-
lor, fiting-platformelor, reparaţia capi-
tală a secţiilor frigorifere, dezasambla-
rea şi formarea osiilor montate. Pentru 
anul 2017 colectivul remizei are la fel 
de realizat sarcini serioase şi respon-
sabile privind reparaţia vagoanelor şi 
locomotivelor. 

…La apogeu ajuns-a actuala vară. În 
primele 6 luni ale anului curent specialiştii 
întreprinderii au supus reparaţiilor de re-
miză 93 vagoane, reparaţiilor capitale  – 
21 vagoane şi reparaţiilor curente  – 67  
vagoane. 

În secţia roţi a remizei a fost îndepli-
nită reparaţia medie a 471 osii montate, 
şi reparaţii curente – a 16 osii montate. 
A fost efectuată cu succes strunjirea osi-
ilor montate: 312 unităţi – pentru remiza 
vagoane nr.2, 58 unităţi – pentru remiza 
vagoane nr.4, 120 unităţi – pentru remiza 
vagoane nr.1. 

În anul curent una dintre secţiile în-
treprinderii a format 128 osii montate de 
vagon din cele vechi, a schimbat banda-
jul unei osii montate pentru depoul de lo-
comotive nr.2 şi a reparat 5 osii montate 
pentru depoul de locomotive nr.4. În total 

Liliana NICHIFOROV

REMIZA vAGOANE nr.2 ÎN POSTURĂ DE UZINĂ  
PENTRU REPARAŢIA MATERIALULUI RULANT

au fost depresate 1022 osii montate pentru 
vagoane. 

Vagonarii de la Basarabeasca au mai 
reparat capital 111 osii montate pentru re-
miza vagoane nr.1, 20 osii montate  – pen-
tru remiza vagoane nr.3. Reparaţiile se 
execută în conformitate cu cerinţele ”Ghi-
dului de reparaţie şi asistenţă tehnică a osi-
ilor montate cu bucşe pentru vagoanele de 
marfă folosite pe liniile magistrale de cale 
ferată cu ecartamentul 1520 (1524 mm)” 
referitoare la procesele tehnologice. 

Pe poziţiile de tratare cu aburi au fost 
opărite şi pregătite pentru reparaţia ulteri-
oară la remiza vagoane nr.4 – 15 rezervoa-
re, care au fost diagnosticate. 

În cadrul remizei au fost preconiza-

te acţiuni privind activitatea de creare a 
normativelor. În primul trimestru al anului 
curent aici a fost elaborată instrucţiunea 
tehnologică privind reparaţia boghiurilor cu 
fălci de ghidare ale locomotivelor de marca 
2TĂ10L în procesul reparaţiilor curente tip 
3; în trimestrul doi s-a elaborat instrucţiu-
nea tehnologică privind reparaţia arborilor 
mecanismelor forţei de acţionare a locomo-
tivelor de marca TĂ10L şi 2TĂ10B în proce-
sul reparaţiilor curente. 

Au fost de asemenea elaborate şi sunt  
îndeplinite cu succes acţiunile de economi-
sire a energiei electrice, apei, gazelor na-
turale. Pe parcursul a 6 luni au fost econo-
misite 151235 kV/ore de energie electrică 
în sumă de 211729 lei, 45811 metri cubi de 

gaze naturale în valoare de 26671 lei, 845 
metri cubi de apă în sumă de 30420 lei. 

Remiza vagoane nr.2 execută lucrări 
de casare şi predare la fier vechi a va-
goanelor uzate. În 5 luni au fost predate 
1655,33 tone de metal uzat în valoare de 
3700059 lei. 

Întreprinderea a elaborat pentru anul 
2017 programul de sporire a securităţii cir-
culaţiei trenurilor, consolidare a disciplinei de 
muncă şi tehnologice, ce prevede creşterea 
eficienţei şi calităţii reparaţiei materialului ru-
lant cu aplicarea tehnicii noi şi a tehnologiilor 
avansate. 

În conformitate cu planurile tema-
tice elaborate, în fiecare zi de marţi la 
sectoarele remizei au loc instruiri teh-
nice. Sistematic este verificat gradul de 
cunoaştere de către vagonari a instruc-
ţiunilor de funcţie, condiţiilor proceselor 
tehnologice de reparaţie a materialului 
rulant, instrucţiunilor la protecţia sănă-
tăţii şi securitatea muncii, securitatea 
antiincendiară.

Pentru anul curent vagonarii de la Ba-
sarabeasca au preconizat să repare capi-
tal acoperişul secţiei reparaţie şi îngrijire a 
vagoanelor, să aducă în ordine acoperişul 
secţiei osii montate. 

Administraţia remizei vagoane nr.2 
apreciază pozitiv eforturile de mun-
că ale celor mai buni specialişti, pre-
cum N.Beloşcurenko, lăcătuş pentru 
reparaţia materialului rulant în secţia 
asamblare, V.Hmeli, presator la secto-
rul auxiliar, I.Fomin, brigadier la secto-
rul roţi, V.Hmilevski, maistru-interimar, 
A.Vasilianov, lăcătuş în secţia reparaţie 
capitală a locomotivelor, S.Petrovskaia, 
dereticătoare, V.Bejan, specialist la acu-
mulatoare, P.Popuşoi, zugrav la sectorul 
reparaţie a vagoanelor speciale, A.Suhin, 
lăcătuş pentru reparaţia materialului ru-
lant, N.Haniţkaia, controlor aparate de 
măsură şi control, I.Mâţă, lăcătuş în sec-
ţia de reparaţie a utilajelor, V.Sofiianciuk, 
lăcătuş pentru reparaţia aparatajului de 
gaze, D.Tarlev, macaragiu la sectorul 
transport auto.        

La ora actuală administraţia ÎS „CFM” în frunte 
cu directorul general Iurii TOPALA pune accentul 
principal în activitatea cotidiană pe concentra-
rea eforturilor  feroviarilor asupra sporirii ve-
niturilor Magistralei Moldoveneşti. Cele afirmate 
vine să le confirme exemplul activităţii şi situa-
ţiei la una dintre filialele CFM — remiza vagoane 
frigorifere Basarabeasca. În scopul ameliorării 
situaţiei economico-financiare la această filială 
cauzate de lipsa volumului intern de muncă, ad-
ministraţia CFM a reuşit să încheie anumite con-
tracte cu parteneri externi, menirea cărora este 
sporirea eficienţei activităţii de producţie a re-
mizei vagoane frigorifere Basarabeasca.
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Colectivul, administra\ia [i comitetul sin-
dical ale sec\iei Basarabeasca alimentare
cu energie electric= adreseaz= cordiale feli-
cit=ri la cei 40 de ani Alionei CNEAZEVA,
magazioner= la atelierele mecanice de
repara\ii, pre[edinte al comitetului sindical.

— V= dorim la aceast= v`rst= minunat=
s= fi\i s=n=toas=, iubit= [i iubitoare, adic=
cea mai fericit=! S= ave\i parte de rela\ii
pline de c=ldur=, lini[te ]n suflet, pace ]n
familie, succese ]n carier= [i ]n tot ceea ce
face\i, respect din partea persoanelor
dragi [i apropiate!

*  *  *
Comitetul sindical [i administra\ia de-

poului de locomotive Basarabeasca pro-
fit= cu pl=cere de posibilitatea de a-[i feli-
cita colegii cu ocazia minunatelor eveni-
mente din via\a lor: D.AXENTII [i G.LEVA,
mecanici-secunzi — 30 de ani din ziua

FELICIT+RI!

na[terii, R.MAIMESCULOV, mecanic-se-
cund, F.CIUBOTAREANU, mecanic de loco-
motiv= — 40 de ani din ziua na[terii,
G.CEBAN [i A.LADN~I, mecanici-secunzi —
JUBILEUL de 50 de ani, S.PEREVERZEV,
[ofer, T.GOTI{AN, deretic=toare — 55 de
ani din ziua na[terii, R.ROMANENCO, ingi-
ner — 65 de ani, N.ROMANENCO, fost [ef
al trenului de interven\ie — JUBILEUL de
70 de ani din ziua na[terii.

— V= dorim mult= s=n=tate, succese [i
bun=stare!

*  *  *
Colectivul [i comitetul sindical ale sec\iei

linii Basarabeasca vin cu cele mai cordiale
felicit=ri de ziua na[terii c=tre Gordei SE-
LEZNIOV, inginer-[ef, Vasile MORARI, mai-
stru-picher al sectorului coloanei de linie,
Anastasia STOMATOVA [i Svetlana AMBRU-
SEVICI, tehnicieni, Svetlana PUHNACI, con-
tabil.

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

*  *  *
Comitetul sindical al sec\iei Chi[in=u

semnalizare [i comunica\ii adreseaz= cor-
diale felicit=ri cu ocazia zilei de na[tere
colegilor: Eugenia BANARI, Iurie GUSEV,
Olga DARAGAN, Eugeniu JI|KI, Valeriu CA-
RABAGEAC, Dionisie COTOMAN, Olga CO-
TOMIN, Valeriu LUNGU, Alexandru MICU-
LENCO, Gheorghe PEREPELI|A, Vladislav
SA{ENCO, Marina UHAREVA.

V= dorim s-ave\i de toate,
Via\= lung=, s=n=tate,
Mult noroc, mult= iubire,
Un ocean de fericire,
O cas= plin= de soare
{i-un trai plin de s=rb=toare!

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical ale

remizei vagoane B=l\i ]i felicit= din tot suf-
letul cu prilejul zilei de na[tere pe Andrei
ZABORO{CIUC, sudor, Niconor POPA, ten-
cuitor, Vasile BOTNARI, strungar, Victor
FOTESCO, l=c=tu[.

— V= dorim s=n=tate, noroc, prospe-
rare, longevitate.

*  *  *
Colectivul sta\iei Rogojeni vine cu

felicit=ri c=tre impiegatul de mi[care Victor
VETLIUK cu ocazia JUBILEULUI de 60 de ani.

— V= dorim, stimate omagiat, mult=
s=n=tate, succese [i tot binele din lume!

*  *  *
Colectivul sta\iei Glodeni profit= cu bu-

curie de posibilitatea de a o felicita cu oca-
zia frumosului JUBILEU de 50 de ani pe
casierul de marf= Svetlana MIHAILINA.

— V= dorim, drag= coleg=, o mare de
emo\ii pozitive [i un sac de bucurii, succe-
se mereu [i ]n toate, mult noroc, dragoste
[i prosperare, energie [i tinere\e!

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

lectivul sec\iei Chi[in=u alimentare cu ener-

gie electric= sunt bucuro[i s=-i felicite cu
ocazia JUBILEULUI pe Gheorghe CERETEA-
NU, electromontor la re\elele electrice zo-
nale Ungheni, [i cu prilejul zilelor de na[-
tere — pe Gheorghe CIOBAN, electromon-
tor la re\elele electrice zonale Bender,
Iurie G+LESCU, strungar, Trofim |~GANU,
paznic.

Noroc, prieteni, s=rb=toare,
S-ave\i ]n cas= ve[nic soare,
S= fie clipa strop de miere,
Iar anii — dulce m`ng`iere,
S-ave\i un car de s=n=tate,
Mul\i ani [i spor ]n toate!

*  *  *
Cu ocazia frumosului JUBILEU este feli-

citat de c=tre administra\ia [i comitetul sin-
dical ale remizei vagoane frigorifere Ba-
sarabeasca Alexandru BA{CIVANGI, meca-
nic al rezervei.

S= fii norocos, puternic, iubit,
Cu multe-mpliniri [i succes ]n toate,
S= ai viitor luminos, fericit,
Cu dragoste, pace [i s=n=tate!

*  *  *
O ocazie frumoas= are administra\ia [i

comitetul sindical ale TCM-740: cea de a-i
felicita cu prilejul zilelor de na[tere pe M.VA-
NEEVA, [ef= a bazei, G.DODICA, paznic,
I.DRAGANOV, [ofer, G.RAEVSKI, maistru.

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

Trenul de interven\ie nr.1 de la sta\ia
Chi[in=u angajeaz= urgent la munc=
permanent= (]n ture):

— mecanic cap-tractor;
— [ofer;
— macaragiu (macara feroviar=);
— sudor pentru sudare electric= [i

cu gaze.

Depoul de locomotive Chi[in=u an-
gajeaz= de urgen\=:

la sectorul echipare
— sp=l=torese-deretic=toare ]n

trenuri diesel;
— muncitori ]n b=i [i camere de du[

(]n ture);
— deretic=toare de ]nc=peri ale

casei de odihn= a echipajelor de
locomotiv= (]n ture).

la sectorul repara\ii
— sudor electric [i cu gaze;
— l=c=tu[ la repara\ia materialului

rulant.
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A ]nvins Valentin V`rvu, anul ]nt`i, grupa
“SAB”-116. Locurile doi [i trei au revenit,
respectiv, lui Anatolie Galearski (grupa
“TFg-2015”) [i Dumitru Croitoru (grupa
“IG”-3124). To\i ]nving=torii au primit su-
venire [i diplome.

La cele opt probe sportive disputate
]n cadrul spartachiadei, la care particip=
23 grupe de elevi, lideri absolu\i sunt

cucerit medalia de bronz. De aceea[i me-
dalie s-a ]nvrednicit [i Ion Petrov, elev ]n
grupa “TFg”-3014, care a evoluat ]n alt=
categorie sportiv=.

A[ vrea s= men\ionez, c= administra\ia
colegiului din B=l\i ]n frunte cu Alexandru
Beleacov acord= tot suportul la organiza-
rea [i desf=[urarea competi\iilor, pun`nd
accentul pe activitatea sportiv= [i de ]ntre-
mare la institu\ia de ]nv=\=m`nt. Cele mai
multe eforturi ]n acest sens depun profeso-
rii de educa\ie fizic= Valeriu Rusacov [i
Vladimir Lukianov.

Nicolae ANDRUH,
reporter sportiv

Se apropie de final a 16-ea spartachiad= la Colegiul tehnic de transport
feroviar din B=l\i. Au r=mas ]n urm= competi\iile “Toamna de aur” pentru
studen\iianului ]nt`i, campionatul institu\iei de ]nv=\=m`nt la fotbal, basket,
volei, ]ntrecerile individuale [i pe echipe la ridicarea greut=\ii, tenis de mas=,
[ax, dame.

Sportul catalizeaz= studiile
VIA|A STUDEN|EASC+

sportivii din grupa “TFg”-2025 — tutore
Tatiana Ghilescu, cu un total de 74 pun-
cte la activ. Ace[tea sunt urma\i de spor-
tivii din grupa “SAB”-116 — tutore Maria-
na Comerzan, cu 66 puncte [i cei din gru-
pa “IG”-3124 — tutore Nadejda Rusu, cu
60 puncte.

La finele spartachiadei va fi disputat=
Cupa la fotbal [i stabili\i ]nving=torii curse-
lor de alerg=ri: doi kilometri — pentru b=ie\i
[i un kilometru pentru fete.

Studen\ii colegiului au adus o veste
pl=cut= din capitala republicii. La Chi[in=u
s-a ]ncheiat campionatul \=rii la lupta sam-
bo printre tineri, unde Nicolae Ungurea-
nu, student la ultimul an al colegiului, a

ompeti\iile la armrestling au
]ntrunit peste 20 de sportivi ai
colegiului, care au disputat
victoria la trei categorii de greu-
tate: p`n= la 65 kilograme, 65-
70 kilograme [i peste 75 ki-
lograme.

}n GERMANIA ziua de 8 Martie este mar-
cat=, dar ]ntr-un fel aparte. Ea nu este zi
de odihn=. Pe timpurile c`nd locuitorii Ger-
maniei de Est felicitau fetele, ]n partea de
vest a \=rii nimeni nu [tia nimic despre
asemenea ac\iune. Dup= reunificarea \=rii
aceast= s=rb=toare de prim=var= a c=p=tat
o r=sp`ndire mai mare. Totu[i, nu s-a ]nr=-
d=cinat tradi\ia marc=rii ei. Nem\ii felicit=
femeile [i le ofer= cadouri de Ziua mamei,
care este marcat= ]n luna mai.

Ziua Interna\ional= a Femeii nu este recunoscut= pretutindeni. Ea este marcat=
doar ]n 32 de \=ri. }n toate celelalte e vorba de ni[te s=rb=tori locale, legate de
prim=var= [i femeie ca simbol al fertilit=\ii. Or, s= fim de acord, nu are nici o impor-
tan\= cum se nume[te s=rb=toarea, remarcabil e c= b=rba\ii ofer= aten\ie so\iilor,
mamelor, fiicilor, surorilor.

TRADI|II {I OBICEIURI

Toate femeile din lume
au o s=rb=toare a lor

Nici ]n FRAN|A nu se obi[nuie[te a s=r-
b=tori 8 Martie. Femeile de aici sunt cu
adev=rat r=sf=\ate de Ziua mamei, oma-
giat= la ]nceputul lunii mai. Dar se creaz=
o situa\ie cam delicat=, deoarece s=rb=-
toarea nu vizeaz= nici ]ntr-un fel tinerele.
Acestea sunt felicitate, de regul=, cu oca-
zia Zilei tuturor ]ndr=gosti\ilor.

ITALIA face parte din categoria \=rilor,
unde se s=rb=tore[te 8 Martie. Dar [i aici
ziua respectiv= este una de munc=. Ea este

marcat= ]ntr-un mod deosebit. De men-
\ionat, c= femeile nu s=rb=toresc ]mpreun=
cu b=rba\ii lor, ci formeaz= ni[te grupuri
vesele [i merg la restaurant ori cafenea.
Seara ]n toat= Roma sunt deschise baruri
cu programe speciale de streptesse. Femeile
au acces liber ]n asemenea localuri. C`t
prive[te localurile mai scumpe, precum res-
taurantele, accesul b=rba\ilor-italieni aco-
lo este interzis. Se consider=, c= de 8
Martie aici pot veni doar femei ]n grupuri,
iar b=rba\ii se prezint= la sf`r[itul serii [i
achit= bonul de plat=. Unele femei, ]ns=,
doresc s= marcheze s=rb=toarea cu parte-
nerii lor. }n asemenea cazuri ei se adun=
cu prietenii acas=.

BULGARIA este o \ar=, unde 8 Martie
se s=rb=toare[te. }ns=, la fel ca [i ]n multe
alte \=ri, ea este o zi de munc= obi[nuit=,
de aceea b=rba\ii au minunata ocazie de
a adresa cuvinte frumoase nu doar iubite-
lor, ci [i colegelor de serviciu. Deseori la
sf`r[itul zilei respective ]n oficii se orga-
nizeaz= mese festive sau to\i colaboratorii
merg la restaurant.

CHINA nu face parte din categoria \=ri-
lor care marcheaz= 8 Martie. Ziua trece

aproape neobservat= de popula\ia b=[ti-
na[=. Numai femeile-revolu\ionare ]n eta-
te ar putea primi ]n aceast= zi scrisori de
felicitare oficiale. }n plus, ]n China nu se
obi[nuie[te a oferi cuiva flori t=iate. De
aceea doar str=inii cump=r= buchete de
flori cu ocazia s=rb=torii.

... Oricare ar fi geneza politic= [i so-
cial= a s=rb=torii de 8 Martie, indiferent
ce g`ndesc despre ea b=rba\ii, pentru
femei ea este o zi frumoas= [i plin= de
bucurii. }mpreun= cu ea ]n sufletul nostru
intr= prim=vara, c=ldura z`mbetelor, cu-
lorile vii ale florilor, ce ]mp`nzesc str=zile.
Anume aceasta v= dore[te, fermec=toare
doamne, colectivul de b=rba\i al }S “CFM”!

S= fi\i fericite!
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Nicolae ANDRUH,
veteran al jurnalisticii sportive

Felicitări!!
Administraţia, comitetul sindical 

şi colectivul secţiei Chişinău alimen-
tare cu energie electrică îi felicită căl-
duros cu prilejul zilelor de naştere  pe 
grigore BÂtcă, electromecanic la 
sectorul energetic Bender, nicolae 
iacovenKo, şofer la sectorul ener-
getic nr.1, lidia duZinKevici, tencu-
itor-zugrav. 

De zâmbet vă dorim să fie faţa plină, 
În drumul vieţii s-aveţi mereu lumină, 
În inimă răsară sămânţa de iubire,
Mulţi ani şi multă-multă fericire!

*  *  *
Administraţia, comitetul sindical 

şi colectivul secţiei alimentare cu ener-

anunŢ
centrul informare şi calcul al Îs ”calea Ferată 
din Moldova ” angajează la lucru permanent:

- inginer-electronist;
- inginer-tehnolog;
- inginer IT.
Informaţii detaliate la tel.: 022-83-49-30, 022-83-20-48

oMul-legendă 

voinicul nenea Petru gorbaci şi alţii

Vom aminti, că autorităţile moldoveneşti au decis 
să majoreze pe etape şi să egaleze vârsta de pen-
sionare pentru bărbaţi şi femei. Vârsta standard de 
pensionare de 63 de ani va fi stabilită pentru bărbaţi 
începând cu 1 iulie 2019, iar pentru femei – din 1 iulie 
2028. În acest scop vârsta standard de pensionare 
va fi majorată în fiecare an. Vârsta de pensionare 
pentru bărbaţi va creşte în fiecare an conform urmă-
torului grafic:

Începând cu 
1 iulie

   vârsta standard de pensionare
Bărbaţi Femei

2017 62 ani şi 4 luni 57 ani şi 6 luni
2018 62 ani şi 8 luni 58 ani
2019 63 ani 58 ani şi 6 luni
2020 63 ani 59 ani
2021 63 ani 59 ani şi 6 luni
2022 63 ani 60 ani
2023 63 ani 60 ani şi 6 luni
2024 63 ani 61 ani
2025 63 ani 61 ani şi 6 luni
2026 63 ani 62 ani
2027 63 ani 62 ani şi 6 luni
2028 63 ani 63 ani.

Totodată, începând cu 1 iulie 2017 se stabileşte 
vârsta de pensionare mai mică cu 3 ani decât cea 
standard pentru femeile, care au născut şi educat 
până la vârsta de opt ani cinci şi mai mulţi copii. 

Stagiul complet de asigurare de 34 ani se stabi-
leşte din 1 iulie 2018 pentru bărbaţi şi din 1 iulie 2024  
–  pentru femei conform următorului grafic:

Începând cu 
1 iulie

stagiul de asigurare complet
Bărbaţi Femei

2017 33 ani şi 6 luni 30 ani şi 6 luni
2018 34 ani 31 ani
2019 34 ani 31 ani şi 6 luni
2020 34 ani 32 ani
2021 34 ani 32 ani şi 6 luni
2022 34 ani 33 ani
2023 34 ani 33 ani şi 6 luni
2024 34 ani 34 ani

De menţionat, că pentru  stabilirea pensiei din  
1 aprilie 2017 nu vor mai trebui prezentate certifica-
te privind salariile primite până la data de 1 ianuarie 
1999, deoarece indemnizaţia respectivă va fi cal-
culată doar în baza salariilor, din care s-au achitat 
contribuţii în fondul asigurării de stat după 1 ianuarie 
1999, reflectate în conturile personale de asigurări 
sociale ale persoanelor asigurate din Registrul de 
stat de evidenţă individuală în sistemul asigurărilor 
sociale, administrat de Casa Naţională a Asigurări-
lor Sociale. 

La stabilirea pensiei se ia în calcul stagiul de asi-
gurare, realizat în toate perioadele de activitate, con-
firmate în carnetul de muncă şi de datele din contul 
personal de asigurări sociale.

gie electrică Basarabeasca profită cu 
bucurie de posibilitatea de a-şi felicita 
colegii cu ocazia unor date remarca-
bile: 55 de ani – ana PetKovici, 
montor electric la reţelele electrice 
zonale Basarabeasca, şi gheorghe 
CAZACU, montor electric la reţelele 
electrice zonale Prut.

Vise, planuri împlinite,
Mulţi ani de acu-nainte, 
S-aveţi parte de iubire,
Sănătate, fericire,
De tot ce-i mai bun pe lume.
De la noi – doar gânduri bune!

*  *  *
Administraţia şi comitetul sindi-

cal de la depoul de locomotive Ba-
sarabeasca îi felicită din suflet cu 
ocazia unor aniversări minunate: 60 
de ani – pe a.gluŞKov, mecanic 
în depou; 40 de ani – pe P.KilciK, 
mecanic-secund; 45 de ani – pe 
v.cÂrJeleanu, magaziner; 50 de 
ani – pe i.MutaF, mecanic; 65 de ani 
– pe r.MasleniKov, contabil. 

– Vă dorim, dragi omagiaţi, multă 
sănătate, bucurii şi succese în ceea 
ce faceţi!

Trecând prin faţa stadionului 
“Locomotiv” din strada Kiev din 
Bălţi, mulţi orăşeni în etate îşi 
amintesc cu nostalgie de bătăliile 
sportive, ce aveau loc pe gazonul 
verde de aici prin anii ‘60-’70 ai 
secolului trecut. Îşi demonstrau 
măiestria de a stăpâni balonul 
de piele nu profesionişti vestiţi, ci 
angajaţi ai întreprinderilor nodului 

Deja trecut de prima tinereţe, 
Gorbaci mânuia cu uşurinţă greu-
tăţile de două puduri, jonglând cu 
ele, de parcă ar fi fost nişte mingi. 
El îndoia cu mâinile potcoave, 
lega nod vergele de metal, rupea 
lanţuri, iar moneda de cinci cope-
ici o îndoia cu trei degete. Putea 
să poarte în spate o bară de me-
tal, de care erau agăţaţi conco-
mitent 12 oameni – câte şase pe 
fiecare parte. Ba şi mai mult!  Era 
capabil să joace fără răgaz peste 
120 partide de dame. În safeul din 

Din 1 iulie 2017 în Moldova 
s-a majorat vârsta de pensionare

*  *  *
Administraţia şi comitetul sindical 

ale remizei vagoane frigorifere Ba-
sarabeasca aduce cordiale felicitări 
angajaţilor cu ocazia JUBILEELOR: 
oleg MiasniKov, paznic – 30 de ani; 
serghei secrieru, paznic – 50 de 
ani; vasile stePaneŢ, lăcătuş-repa-
rator – 55 de ani; nicolae ZadÂr, 
şofer – 60 de ani. 

S-aveţi noroc şi fericire,
S-aveţi parte de iubire, 
Să faceţi tot ce vă doriţi,
Să iubiţi şi să trăiţi,
Să fiţi bucuroşi în viaţă,
S-aveţi zâmbete pe faţă,
Bunăstare, noroc, bani,
Viaţă lungă, La Mulţi Ani!

*  *  *
Administraţia serviciului trans-

port călători şi comitetul sindical ale ÎS 
„CFM” adresează cordiale felicitări in-
ginerului Furgalov elena cu ocazia 
zilei de naştere şi se roagă ca multmi-
lostivul Tatăl Nostru şi Maica Domnului 
să-i dăruie sănătate, să o izbăvească 
de îndurări şi să-i înzestreze inima şi 
sufletul cu umilinţă, evlavie, miloste-
nie, ca viaţa dumneaei să aibă asemă-
nare unui câmp împânzit de frumoase 
şi înmiresmate flori.

cum ar putea să muncească legal în ue cetăţenii Moldovei
ce trebuie să cunoască cetă-

ţenii Moldovei, care vor să mun-
cească în uniunea europeană: au 
sau nu nevoie de viză, cât timp se 
pot afla pe teritoriul ue?

Cetăţenii RM se pot angaja ofi-
cial în statele-membre ale Uniunii 
Europene chiar şi în baza vizei de 
scurtă durată. Şeful secţiei consu-
lare a ambasadei Ungariei în ţara 
noastră Gyula Levente Sass a expli-
cat, că aceasta este posibil doar în 
cazul lucrărilor sezoniere, perioada 
cărora nu depăşeşte trei luni. 

”Paşaportul biometric şi pa-
şaportul biometric cu viză pe peri-

oadă scurtă tip „C” nu garantează 
angajarea la muncă în UE. Aceasta 
e posibil doar vara, pe o durată nu 
mai mare de 90 de zile, în domeniul 
agricol”, a menţionat consulul. 

După cum susţine diplomatul, 
dacă cineva intenţionează să mun-
cească o perioadă mai lungă, tre-
buie să perfecteze viza de tip „D”, 
care-i permite să se afle în ţara re-
spectivă cu scopul de a se angaja în 
câmpul muncii. 

”Posibilitatea angajării la muncă 
este reglementată de fiecare stat-
membru al UE. Fiecare ţară are re-
guli proprii, birou propriu de angajare 
în câmpul muncii şi birou de migrare 

şi refugiere, ce reglementează aces-
te probleme”, – a menţionat Sass. 

Începând cu luna aprilie 2014, 
cetăţenii Moldovei cu paşapoarte bi-
ometrice pot călători fără vize o pe-
rioadă scurtă de timp (90 de zile de 
aflare în străinătate pe parcursul a 
6 luni) în Belgia, Italia, Danemarca, 
Franţa, Portugalia, Suedia, Germa-
nia, Spania, Finlanda, Luxemburg, 
Grecia, Islanda, Olanda, Austria, 
Norvegia, Cehia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, 
Slovenia, Ungaria, Elveţia, Liech-
tenstein, Bulgaria, Cipru, România, 
Croaţia.

din informaţiile „sPutniK”  

biroul său de serviciu nenea Pe-
tru păstra un pocal de 500 grame. 
Acesta era umplut cu vodcă şi ne-
nea Petru îl bea dintr-o înghiţitură.

În anul 1963 am fost marto-
rul următoarei scene. Dimineaţa 
devreme nenea Petru se deplasa, 
ca de obicei, la stadion cu auto-
buzul de cursă. Trei pasageri, 
aflaţi în preajmă, au început la un 
moment dat să discute despre ca-
tegoria de greutate a luptătorului. 
L-au întrebat şi pe Gorbaci. El, 
însă, i-a îndemnat: “Ghiciţi!” Dis-
cuţia s-a aprins, desigur. La staţia 
terminus de la gara feroviară s-au 
îndreptat toţi spre secţia de ba-
gaje cu cântar pentru a afla ade-
vărul. Acolo au şi aflat greutatea 
voinicului: 174 kilograme! Bărba-
tul, ce pierduse pariul, a alergat la 
bufet după o sticlă de coniac. Au 
băut cu toţii, dar nu şi Gorbaci. El 
nu consuma deloc coniac, dar nici 
alte băuturi tari nu prea prefera. 

Din păcate, voinicul Petru 
Gorbaci n-a avut copii. Soţia sa, 
tanti Liuba, croitoreasă iscusită, 
s-a stins din viaţă înaintea lui. Ne-
nea Petru a decedat în anul 1982, 
fiind deja pensionar. Inima a înce-
tat să-i bată în plină stradă, lângă 
magazinul de mărfuri de uz casnic 
din satul Răuţel, unde venise să 
cumpere vopsea pentru necesită-
ţile gospodăriei. 

...Acum sunt alte vremuri. 
După ziua de muncă orăşenii pre-
feră să stea mai mult în faţa te-
levizorului, şi nicidecum să prac-
tice sportul. Iar stadionul feroviar, 
dărăpănat şi năpădit de buruieni, 
este pustiu: doar puştii din casele 
vecine mai vin încoace uneori să 
gonească mingea...

În imagine: Petru Gorbaci 
(primul din dreapta) cu echipa 
“Locomotiv” în anul 1950

Fotografie din arhiva autorului

Casa Naţională de Asigurări Sociale relatează, că în conformitate cu modificările produse în Legea privind 
pensiile de asigurări sociale de stat, a intrat în vigoare majorarea pe etape a vârstei de pensionare şi s-a mărit 
stagiul deplin de asigurare. Vârsta de pensionare pentru bărbaţi s-a majorat cu 4 luni, iar pentru femei — cu 6 luni. 
Stagiul de asigurare atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, a crescut cu jumătate de an. Astfel, persoanele, care 
se pensionează după 1 iulie 2017, trebuie să ştie, că bărbaţii vor putea beneficia de pensie la atingerea vârstei 
de 62 de ani şi 4 luni, având stagiul de asigurare nu mai mic de 33 de ani şi 6 luni, iar femeile vor primi pensia la 
atingerea vârstei de 57 ani şi 6 luni, stagiul de asigurare fiind de 30 de ani şi 6 luni.

feroviar din localitate. Ce mai joc 
demonstrau, uitând de oboseală 
după turele şi cursele epuizante! 
Chiar şi acum oamenii povestesc 
cu pasiune despre fochistul de 
locomotivă Boris Mina, căruia i-a 
aparţinut ideea creării după război 
a unei echipe de fotbal la nodul 
feroviar, despre antrenorul-jucător 
Nicolae Poţelov, Vladimir Ciumac, 
Vasile Pancev, Ion Marinescu, 
Vasile Zakoldaev, Eugeniu Rea-
zanov, Vasile Griţuk, Mihail Rusu, 
Grigore Matuşevski, Alexandru 
Basistâi, Victor Pirojkov, Dumitru 
Frunze, fraţii Savciuk şi alţii. 

În centrul multor istorii intere-
sante se află Petru Gorbaci, care 
a activat o perioadă îndelungată 
în postul de director al stadionului 
feroviar şi a îngrijit terenul de fot-
bal, menţinându-l în stare exem-
plară. Oamenii îl iubeau pentru 
onestitate şi sociabilitate, dar şi 
pentru voinicia sa, adresându-i-se 
cu respect “nenea Petru”. Dânsul 
era o adevărată legendă pentru 
adulţi şi copii, deoarece încă în 
perioada antebelică cucerise titlul 
de campion al Basarabiei la lupte-
le greco-romane şi era considerat 
pe bună dreptate unul dintre cei 
mai buni succesori ai vestitului 
Ivan Zaikin, care la turneul inter-
naţional de lupte de la Paris (anul 
1908) s-a învrednicit de panglica 
de campion al lumii şi a locuit ul-
terior la Chişinău. 

Petru Gorbaci s-a născut în 
anul 1911 la Bălţi într-o familie 
cu şase copii. Devenind matur, a 
învăţat să confecţioneze mobilă 
şi înainte de război şi-a deschis 
un atelier propriu. În acea peri-
oadă oraşul era vizitat deseori 
de trupa circului, în care evolua 
Zaikin. Aflând despre puterea lui 
Gorbaci, vestitul luptător l-a invi-
tat să participe la reprezentaţii, şi 
anume – să lupte cu doritorii din 
rândurile spectatorilor. 

inForMaŢii utile 


