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În data de 13 octombrie  2017 pe peronul gării feroviare din capitală 
au venit Iurii TOPALA, director general al ÎS ”Calea Ferată 
din Moldova”, însoţit de persoane responsabile de la Ministerul 
Economiei şi Infrastructurii al RM şi de la Direcţia căii ferate 
din Moldova, reprezentanţi ai mass-media din republică. Motivul 
acestei întruniri a fost un eveniment neordinar pentru CFM: 
depoul de locomotive Chişinău a lansat în circulaţie, după serioase 
lucrări de reparaţie, primul tren diesel renovat D1 de fabricaţie 
ungară cu trei secţii. Vizibil satisfăcut de cele văzute, directorul 
general a inspectat întreaga garnitură, a examinat fi ecare secţie, 
cabina mecanicului, s-a aşezat chiar în fotoliul acestuia.

Feroviarii moldoveni  
au dăruit a doua viaţă trenurilor diesel D1

Veste bună

Iată şi opinia directorului 
general al ÎS „CFM” Iurii Topa-
la, exprimată în faţa ziariştilor 
prezenţi la eveniment: ”Fero-
viarii moldoveni şi-au demon-
strat o dată în plus măiestria, 
capacitatea de a îndeplini ope-
rativ şi la un înalt nivel calitativ 
sarcinile trasate de administra-
ţia căii ferate”. 

Procesul de reparaţie şi 
prelungire a termenului de 
exploatare a acestui tren die-
sel a durat în total trei luni. În 
starea sa renovată, consideră  
Ion Vasilachi, şef al serviciului 
locomotive, „trenul diesel repa-
rat poate fi  exploatat încă vreo 
10-15 ani în trafi cul suburban 
de pasageri. În viitor se pre-

conizează reparaţia în acelaşi 
mod a tuturor trenurilor diesel 
exploatate. Astfel vom  remedia 
situaţia în trafi cul suburban. Re-
paraţia capitală  a celor trei sec-
ţii de tren diesel a costat peste 
800 mii de lei. Dacă administra-
ţia magistralei n-ar fi  luat deci-
zia benefi că de a le repara, ele 
ar fi  ajuns la metal uzat.” 

Trenurile diesel exploatate 
în prezent au deja 30 de ani. 
Ele au fost renovate capital ul-
tima oară acum vreo 17 ani. Ul-
terior fi nanţarea a încetat trep-
tat şi astfel am ajuns la situaţia 
de azi. 

Şeful depoului de locomo-
tive Nicolae Buţ a explicat, că 
în secţiile depoului de locomo-
tive nr.1 au fost reparate insta-
laţiile mecanice, electrice şi 
mecanismele de rulare. Cutiile 
vagoanelor au fost renovate la 

remiza vagoane de pasageri. 
Ideea acestor reparaţii aparţi-
ne vicedirectorului general Mi-
ron Gagauz. 

Serghei Cotelnic, şef al re-
mizei vagoane de pasageri Chi-
şinău, a ţinut să-i menţioneze pe 
cei mai buni dintre specialiştii, 
care au participat la lucrările de 
reparaţie: lăcătuşul Vasile Hân-

cu, unii dintre cei mai iscusiţi 
sudori la calea ferată – Nicolae 
Slavov, Leonid Istrati etc. Va-
gonarii şi-au asumat reparaţia 
interiorului, sistemelor termi-
ce, cutiilor, vopsitul, reparaţia 
geamurilor, uşilor. Trenul deja 
renovat a fost remorcat din de-
pou până la peron de mecani-
cul Serghei Milev. El a apreciat 
la justa valoare locul de muncă 
al mecanicului, care, indiscu-
tabil, a devenit mai confortabil. 

În discuţia cu ziariştii vi-
ceministrul Serghei Bucătaru 
a menţionat: ”CFM se afl ă în 
proces de restructurare şi re-
formare. Vor fi  modernizate nu 
doar trenurile, ci şi toată infra-
structura în ansamblu. Până la 
fi nele anului curent va fi  pusă 
la dispoziţia pasagerilor încă o 
garnitură renovată.”

Imagini: Iurie KOZLOV
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INFORMAŢII DE LA CONFERINŢA AUDIO

Transportul feroviar a fost considerat 
dintotdeauna o zonă de pericol sporit. 
Afl aţi acolo, specialiştii sunt supuşi pe-
ricolului de traumatism mecanic, elec-
tric, infl uenţei zgomotului nociv, vibraţiei, 
câmpurilor electromagnetice, aerului po-
luat. 

Cum pot fi  protejaţi feroviarii de 
toate aceste necazuri? Oamenii de 
ştiinţă au început să se preocupe 
de problema în cauză cu mult timp 
înainte, chiar din momentul apariţiei 
transportului feroviar. Există nume-
roase instrucţiuni, norme, regula-
mente, ce trebuie să fi e cunoscute şi 
respectate întocmai. 

Care a fost situaţia în acest 
sens la Calea Ferată a Moldovei pe 
parcursul lunii septembrie a anului 
curent? Un raport la subiect a pre-
zentat în cadrul recentei conferinţe 
audio Vladimir RAICO, şef-interi-

Îmbarcarea în siguranţă a 
pasagerilor în trenurile internaţi-
onale şi cele locale mult depinde 
de starea peroanelor staţiilor no-
durilor feroviare şi celor liniare. 
Conştientizează bine acest adevăr 
colectivul sectorului de construcţii 
Bălţi al secţiei edifi cii civile din lo-
calitate – şef Veaceslav Prudâus, 
care în prag de iarnă, pe măsura 
alocării mijloacelor necesare, a în-
ceput la modul cel mai serios să 
aducă în ordine peroanele. Astfel, 
echipa complexă în frunte cu mai-
strul Serghei Tcaci a debarcat la 
începutul lunii octombrie la staţia 
Donduşeni, al cărui peron demult 
îi îngrijora pe feroviari. 

– Volumul de muncă este des-
tul de mare, deoarece urmează 
a betona, după o tehnologie bine 
testată în practică, o suprafaţă de 
670 metri pătraţi, – şi-a împărtăşit 
planurile brigadierul. – Ştiind că 

COMPETENŢA  PROFESIONALĂ
DIMINUEAZĂ PERICOLUL  ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

Nici unul dintre indicatorii activităţii de producţie nu 
este pus mai presus decât asigurarea securităţii persoanei 
în procesul de transport. Acest postulat se afl ă la baza 
principiului de organizare a muncii în domeniul transportului 
feroviar din Moldova.  

PREGĂTIREA CĂTRE PERIOADA RECE A ANULUI

Constructorii au debarcat 
la staţia Donduşeni

Nu uita – te aşteaptă cei apropiaţi!

La şedinţa ordinară a prezidiului Consiliului Federaţiei sindicatului 
feroviarilor din Moldova din 17 octombrie curent s-au întrunit liderii sin-
dicalişti regionali. 

Pe agenda adunării s-au afl at chestiuni importante, ce ţin de activita-
tea sindicatului de profi l la ora actuală. Printre ele – convocarea Plenarei 
a VI-a lărgite a Consiliului Federaţiei sindicatului feroviarilor din Moldo-
va în conformitate cu Statutul Federaţiei; premierea activului sindicalist 
cu ocazia aniversării a 112-ea de la crearea sindicatului feroviarilor din 
Moldova; delegarea reprezentanţilor FSFM la cel de-al V-lea Congres 
al CISF şi înaintarea reprezentanţilor sindicatului nostru în componenţa 
Consiliului şi Comisiei de revizie a CISF.

mar al serviciului securitatea şi sănăta-
tea în muncă. Conform datelor serviciu-
lui, în septembrie 2017 nu s-a înregistrat 
nici un caz de traumatism de muncă la 
fi lialele ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. 
Au fost elaborate o serie de acţiuni de 
prevenire, materializate în controale 
planifi cate ale respectării normelor şi 

regulilor de protecţie a sănătăţii şi de 
securitate a muncii în colectivele de 
muncă ale nodurilor feroviare Basara-
beasca şi Bălţi. Colaboratorii serviciu-
lui au participat la activitatea comisiei 
permanente de atestare  de pe lângă 
revizorul principal  conform  Dispoziţi-
ei nr.3 şi a comisiei de atestare a per-

soanelor responsabile de gospodăria 
electrică la nodurile feroviare Chişi-
nău, Bălţi, Basarabeasca şi Ocniţa. 
Specialiştii din domeniul protecţiei să-
nătăţii şi securităţii muncii de la fi lia-
lele căii ferate au benefi ciat de suport 
metodico-consultativ. 

În scopul neadmiterii traumatismu-
lui de muncă au fost schiţate 
o serie de acţiuni necesare. 
Printre ele se numără  instruirea 
periodică pe marginea acciden-
telor de muncă cu participarea 
persoanelor implicate, desfă-
şurarea calitativă a instruirii 
curente în domeniul protecţiei 
sănătăţii şi securităţii muncii, 
neadmiterea angajaţilor la efec-
tuarea unor lucrări fără pregă-
tirea profesională necesară a 
acestora, munca permanentă 
de informare şi explicare în 
colectivele fi lialelor privind obli-
gativitatea respectării normelor 

şi regulilor de protecţie a sănătăţii şi se-
curităţii muncii. O altă cerinţă importantă 
este permiterea îndeplinirii sarcinilor de 
muncă de către feroviari doar cu condiţia 
prezenţei îmbrăcămintei, încălţămintei 
speciale, a mijloacelor de protecţie indi-
viduală şi colectivă etc. 

Lupta cu accidentele de producţie şi 
munca competentă de prevenire este o 
chestiune, ce necesită implicare zilnică 
şi perseverenţă. În aceasta şi constă 
munca colaboratorilor serviciului securi-
tatea şi sănătatea în muncă.

A fost aprobat 
planul activităţii comune

La şedinţă au fost examinate de asemenea adresările şi scrisorile 
sosite în adresa prezidiului Consiliului Federaţiei sindicatului feroviarilor 
din Moldova. 

Printr-o decizie comună liderii sindicalişti au aprobat planul de acti-
vitate al prezidiului pentru  trimestrul IV al anului curent. 

Şedinţa prezidiului a fost condusă de Ion ZAPOROJAN, preşedinte 
al Federaţiei sindicatului feroviarilor din Moldova. 

Imagine: Iurie KOZLOV

zilele de toamnă sunt scurte şi nu 
mai e mult până la sosirea frigului, 
ne străduim să folosim maximal 
fi ecare oră de muncă. Pentru a nu 
pierde timpul, deplasându-ne dimi-
neaţa de la Ocniţa, şi pentru a evita 
cheltuielile legate de transport, am 
creat condiţii constructorilor să în-
nopteze pe loc. În una dintre încă-
perile staţiei au fost aduse paturi, 
lenjerie de pat. Aici au fost create  
condiţii igienico-sanitare elemen-
tare. În zona staţiei au fost aduse 
o betonieră, alte mecanisme, in-
strumente necesare, un tractor cu 
remorcă pentru transportarea ci-
mentului şi nisipului. Tot aici există 
un camion de marca ”Gaz”. Locul 
unde se desfăşoară lucrările de 
reconstrucţie este împrejmuit cu 
indicatoare, pentru a proteja viaţa 
şi sănătatea personalului  staţiei şi 
a pasagerilor. 

Înainte de a se deplasa la 

Donduşeni aceeaşi echipă com-
plexă a efectuat lucrări similare 
de renovare a peronului staţiei 
Drochia cu suprafaţa totală de 600 
metri pătraţi. Acolo se opresc în 
mod regulat trenurile spre Mos-
cova şi Sankt-Petersburg. Multe 
eforturi a necesitat reparaţia ca-
pitală a acoperişului centralei ter-
mice a nodului feroviar (circa 470 
metri pătraţi), afl ată în subordinea 
depoului de locomotive nr.4 de 
la staţia Bălţi-Slobozia. La staţia 
Ocniţa au fost supuse reparaţiilor 
cosmetice etajele 2 şi 3 ale blocu-
lui administrativ-habitual. În preaj-
ma reviziei de toamnă cu comisia 
are loc în paralel verifi carea clădi-
rilor şi construcţiilor de pe linie, a 
cazangeriilor şi sobelor pe sectorul 
de la Criva până la Vălcineţ şi So-
fi a, fi ind înlăturate micile lacune. 

Demonstrează multă sârgu-
inţă şi măiestrie constructorii ex-
perimentaţi Diomid Blându, Victor  
Siric, Alexandru Colţăţăl, Nicolae 
Vidaico. Nu au timp de răgaz nici 
tractoristul Ion Maximciuc, şoferul 
Anatolie Tcaci. 

Multe fapte bune pentru pre-
gătirea către perioada rece a anu-
lui curent şi-a înscris la activ şi o 
altă echipă complexă a aceluiaşi 
sector de construcţii. Ea se afl ă 
la Bălţi. Constructorii de aici se 
străduie să acorde cea mai mare 
atenţie nodului feroviar din locali-
tate, dar şi direcţiilor de cale fera-
tă Mateuţi şi Ungheni, unde la fel 
există numeroase edifi cii. Se în-
treprind toate acţiunile realmente 
posibile pentru ca şi iarna ferovi-
arii să se bucure de comodităţi, să 
muncească în încăperi calde.

Sindicatele în acţiune
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– Executând dispoziţia administraţiei 
căii ferate, colectivul întreprinderii a rea-
lizat în sezonul actual o serie de acţiuni 
importante de asanare a gospodăriei linii 
a staţiei Brătuşeni, ceea ce a permis ex-
tinderea ariei lucrărilor de încărcare, – a 
relatat Vasile Guţul, şef-adjunct al secţiei 
linii. – Recent pe linia curentă au fost po-
zate 600 traverse din beton armat, barem 
cele singulare montate anterior. Datorită 
consolidării se respectă mai bine normele 
de greutate pentru marfare, pe toată lun-
gimea s-a stabilit o viteză de circulaţie a 
acestora de 25 km/oră. Anterior existau 
locuri, unde viteza nu depăşea 15 km/oră. 

La începutul lunii octombrie pe adre-
sa secţiei linii au sosit expres două va-
goane cu traverse de lemn noi, produse 
în Belarus – în total 1750 unităţi. Ele sunt 
destinate, în special, asanării ramifi caţiei 
Brătuşeni, de care calea ferată leagă mari 
speranţe privind sporirea în continuare a 
fl uxului de mărfuri. În ziua când am sosit 
la Ocniţa picherii districtului din localitate 
în frunte cu maistrul-picher Igor Gavinski 

– Trebuie să recunosc, că am 
devenit feroviar din întâmplare, – 
îşi aminteşte angajata, originară 
din satul Naslavcea, situat mai 
sus pe malul Nistrului. – Absolvind 
şcoala medie, m-am căsătorit cu 
un bărbat, care muncea ca şef de 
manevră la staţia Vălcineţ. Dânsul 
primise o locuinţă şi am decis să 
ne întemeiem acolo căminul  fa-
milial. În acea perioadă staţia era 
condusă de Valentin Marinciuc. 
Văzându-mă odată pe peron, 
dumnealui mi-a propus să mun-
cesc recepţioner. Fluxul de marfă 
era mare, iar mişcărişti nu erau de 
ajuns. Acea discuţie a avut un rol 

ÎN COLECTIVELE DE MUNCĂ ALE CFM  

Secţia linii nr.6: OBIECTIVUL ZILEI – 
FORTIFICAREA RAMIFICAŢIEI BRĂTUŞENI

ÎS ”Calea Ferată din Moldova” se confruntă cu defi citul de materiale din suprastructura 
liniei şi, în particular, a traverselor, cauzat în mare parte de anumite probleme de 
ordin fi nanciar şi de staţionarea întreprinderii de producere a traverselor din Bălţi. 
De aceea în astfel de condiţii poate fi  califi cată drept corectă politica administraţiei 
magistralei în frunte cu directorul general Iurii TOPALA, care-i orientează pe specialişii 
secţiilor linii să folosească efi cient acele mici rezerve ce mai există, în primul rând, 
pe sectoarele de primă importanţă. Actualmente unul dintre asemenea sectoare este 
staţia  Brătuşeni şi linia adiacentă dinspre Rediul Mare, pe care în ultimul timp este 
transportată o cantitate tot mai mare de pietriş, cereale şi alte încărcături. Anume 
aici specialiştii secţiei linii Ocniţa desfăşoară cel mai activ lucrări de rărire a focarelor 
de putregai, folosind în acest scop traversele de lemn şi beton armat alocate.

tocmai mutau traversele din vagon pe 
platformele remorcate de motolocomotiva 
picherilor. Specialistul a ţinut să remarce 
calitatea bună a producţiei belaruse, la 
fabricarea căreia sunt respectate cu stric-

teţe toate standardele cuvenite. E vorba 
de uscarea anticipată bună a materialului 
lemnos, dimensiunile exacte, impregna-
rea profundă, de care depinde şi durata 
exploatării. 

Mecanicii motolocomotivei Iurie Be-
jenari şi Victor Muzâkant au anunţat, că 
deja în dimineaţa zilei următoare ei vor 
porni cu traversele la drum. Urma o nouă 
pozare masivă  pe linia curentă respecti-
vă. În asemenea cazuri secţia aplică aşa-
numita metodă de grup, ce permite folosi-
rea cu cel mai mare randament a timpului 
prin  concentrarea eforturilor câtorva dis-
tricte. Dacă data trecută au fost mobilizaţi 
pe linia curentă picherii sectorului nr.2, 
apoi acum a venit rândul colectivelor dis-
trictelor sectorului nr.3. 

Imagini: Iurie KOZLOVTraversele de pe platforme îşi aşteaptă rândul

Transportarea traverselor pe linie a fost 
încredinţată mecanicilor de motolocomotivă  

Iurie Bejenari şi Victor Muzâkant

PORTRETE DE FEROVIARI 

DESTINUL UNEI DOAMNE – STAŢIA VĂLCINEŢ
Curând vor fi  41 de ani de când Galina 

Reabco şi-a legat destinul de calea ferată. 
În acest răstimp ea a muncit doar la staţia 
Vălcineţ. 

Casierul de marfă-bilete Galina Reabco

decisiv în angajarea mea. Profesia 
de recepţioner n-a fost niciodată 
una uşoară. Or, în acea perioadă 
era şi mai difi cil din cauza circu-
laţiei foarte intense pe sector. La 
Vălcineţ şi Otaci funcţionau la în-
treaga capacitate fabrica de ulei 
şi fabrica de articole din beton 
armat, organizaţii de construcţii şi 
alte întreprinderi, care primeau şi 
expediau multe încărcături. Abia 
de reuşeam să verifi căm şirurile 
de vagoane aliniate pe căile de 
rezervă. Şi aceasta se întâmpla în 
fi ecare tură.

Acumulând de-a lungul tim-
pului experienţă, doamna Galina 
a devenit casier de marfă şi bile-
te şi în această funcţie  munceşte 
până în prezent. Ea este plină de 

energie, devotată pro-
fesiei îndrăgite, prote-
jând cu principialitate 
interesele fi nanciare 
ale căii ferate în zona 
deservită de staţie. În 
calitate de îndrumător 
ajută tinerilor să de-
vină buni specialişti. 
I-a urmat calea şi fi ica 
Zinaida (după soţ – 
Scripnic), care în pre-
zent este casier supe-
rior de marfă şi bilete. 
În acelaşi colectiv mai 
muncesc casierul de 
marfă-bilete Ludmila 
Filipciuc, recepţione-
rul Aliona Pavlov şi 
Ana Palca. În ultimii 
ani fl uxul de marfă la 
staţie s-a îmbunătăţit, 
ceea ce înmulţeşte 
grijile. 

Deşi e foarte 
ocupată la serviciu, 

doamna Galina ştie să păstreze 
căldura căminului familial, găsind 
timp pentru cei de acasă. Împreu-
nă cu soţul Vasile, pensionat deja, 
îngrijesc gospodăria auxiliară, 
cresc animale, lucrează grădina. 
De rând cu salariul şi indemnizaţia 
de pensionar, toate acestea le aju-
tă să supravieţuiască în perioada 
plină de lipsuri, instabilă în aspect 
economic şi social, pe care o tra-
versăm cu toţii. 

Anul viitor, în luna iunie se va 
împlini jumătate de secol de când 
cei doi soţi convieţuiesc, în dragos-
te şi bună înţelegere. Se pregătesc 
pentru nunta de aur a părinţilor fi i-
ca şi feciorul, nepoatele Tatiana 
(deja căsătorită) şi Antonina, elevă 
în clasa a şaptea. O mare bucurie 
a fost venirea pe lume în acest an 
a primului strănepot, care a primit 
numele Rostislav.  Doamna Galina 
şi domnul Vasile îşi iubesc ca pe 
ochii din cap strănepotul, nepoţe-
lele şi copiii. Doar ei vor continua 
ceea ce au început bunicii. 

Imagine: Iurie KOZLOV
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Liliana NICHIFOROV

Deprins să muncească conştiincios
Vlad DOBROV

Cheltuirea raţională a mij-
loacelor alocate pentru asigu-
rarea funcţionalităţii instituţiei în 
cauză se datorează în mare par-
te lui Boris Oleinic, director-ad-
junct, responsabil de probleme 
administrative al colegiului. Al 
şaptesprezecelea an munceşte 
dumnealui la această instituţie 
de învăţământ, câştigând prin 
devotamentul faţă de muncă şi 
calităţile sale umane respectul 
profund al colectivului didactic şi 
elevilor.

– Fără domnul Boris Oleinic, 
care şi-a asumat toată pova-
ra grijilor gospodăreşti, mi-ar fi  
foarte greu, – a recunoscut sin-
cer directorul colegiului Alexan-

dru Beleakov. – E un specialist 
impecabil, se apucă cu mult 
curaj de soluţionarea oricăror 
chestiuni. Dumnealui face parte 
din acea categorie de oameni, 
care e obişnuită să muncească 
conştiincios. 

Spiritul de gospodar este 
rezultatul experienţei acumulate 
de el la diverse sectoare înain-
te de a se angaja la instituţia de 
învăţământ. Provenind dintr-o 
familie de picheri, Boris Oleinic 
şi-a început activitatea de muncă 
în calitate de ucenic de frezor la 
Uzina ”Răut” din Bălţi. Şi-a făcut 
studiile la Colegiul Politehnic. A 
continuat să muncească frezor, 
inginer la sectorul aproviziona-

OAMENII TĂI, MAGISTRALĂ 

re. A activat chiar şi în calitate 
de maistru pentru instruirea de 
producţie la Şcoala de Meserii 
nr.35. Dar şi-a manifestat capa-
cităţile creative mai ales după ce 
în 1974 a acceptat, la insistenţa 
tatălui, să se angajeze montator 
de linii la districtul de la staţia 
Bălţi-oraş. Peste şase ani după 
absolvirea vestitului IITF din 
Dnepropetrovsk, secţia cu frec-
venţă redusă, a fost desemnat 
în funcţia de inginer-şef al secţiei 
linii Ocniţa. Ulterior în biografi a 
sa de muncă s-au înscris şi alte 
funcţii, la fel de responsabile, din 
afara domeniului de transport 
feroviar: inginer-şef  al direcţiei 
construcţii drumuri Ocniţa, teh-

Vizitând blocul de studii al Colegiului Tehnic 
de Transport Feroviar din Bălţi, am rămas 
plăcut surprins de schimbările, ce s-au produs 
aici în ultimii ani. Edifi ciul ca atare este vechi, 
dar în sălile de clasă dotate conform cerinţelor 
domneşte curăţenia şi confortul. Au fost 
instalate termopane moderne, care păstrează 
bine căldura în timpul iernii, a fost amenajată 
o minunată sală de festivităţi. Moderne sunt 
şi blocurile sanitare reparate. Dar parcă pot fi  
enumerate toate! 

nolog principal la Întreprinderea 
”Severovodstroi” din Bălţi, şef 
al direcţiei construcţii-reparaţii 
Donduşeni. Din 1992 a devenit 
angajat al direcţiei revizie şi con-
trol pentru depistarea încălcări-
lor la transportarea pasagerilor 
şi bagajelor în trenuri, casier de 
bilete mobil. A tot continuat ast-
fel până într-un sfârşit a ajuns 
la Colegiul Tehnic de Transport 
Feroviar. Ca şi până acum, ve-
teranul muncii este plin de forţe, 
energie şi optimism, pregătit să 
facă faţă încă mulţi ani obligaţiu-
nilor de serviciu. 

În imagine: primordial pentru 
Boris Oleinic este munca şi doar 
munca!

În tinereţe, când sosi momentul să 
îmbrăţişeze o profesie, Lara nu şi-a pus 
întrebarea, ce să devină. A crescut şi s-a 
maturizat având în faţă exemplul demn 
al mamei sale Elena Melnic, angajată la 
calea ferată. Doamna Elena a muncit toa-
tă viaţa în secţia Bender edifi cii civile. De 
aceea şi fi ica a decis să devină feroviar şi 
să continue tradiţia familiei. 

– Altfel nu putea fi , – consideră Lari-
sa Nepiiko. – Feroviarii sunt o categorie 
aparte de profesionişti. Îmi doream foarte 
mult să însuşesc o specialitate feroviară 
şi să completez rândurile acestor profesi-
onişti de înaltă califi care. Astăzi sunt foar-
te mândră că mi-am realizat visul. 

După absolvirea unei şcoli de mese-
rii şi o stagiere serioasă sub conducerea 
unui telegrafi st-îndrumător cu experienţă, 
Lara şi-a început activitatea de muncă. 
Chiar din primele zile aceasta i-a părut 
extrem de interesantă. Din fericire, Lari-

sa Nepiiko a păstrat până în 
prezent acest interes şi o ade-
vărată pasiune pentru munca 
sa. Dânsa e sigură, că aşa va 
fi  până îşi va încheia cariera. 

La calea ferată şi-a găsit 
şi partenerul de viaţă. Soţul 
dumneaei, Valeriu Nepiiko, a 
muncit o perioadă îndelungată 
în calitate de mecanic de sec-
ţie frigorifi că la remiza vagoa-
ne nr.2.

Părinţii soţului, care din păcate au 
plecat în lumea celor drepţi, s-au dovedit 
a fi  la fel din tagma feroviarilor. Soacra Ala 
Nepiiko a activat toată viaţa în calitate de 
telefonistă în secţia nr.1 semnalizare şi 
comunicaţii. Socrul Ivan Nepiiko a practi-
cat pe parcursul câtorva decenii profesia 
de revizor vagoane la staţia Bender. Aşa-
dar, Larisa avea sufi ciente exemple dem-
ne de urmat. De aceea ea nu putea şi nici 

nu-şi poate permite să păteze demnitatea 
dinastiei de feroviari. 

Pe parcursul celor 35 de ani de mun-
că în calitate de telegrafi stă în secţia sem-
nalizare şi comunicaţii din capitală Larisa 
Nepiiko depune toate eforturile pentru a 
îndreptăţi onoarea ce i-a revenit odată cu 
statutul de feroviar. De remarcat, că-i reu-
şeşte. O confi rmă şi I. Gribenenco, şef al 
sectorului comunicaţii Chişinău al secţiei 
nr.1 semnalizare şi comunicaţii. Dânsul o 
caracterizează cât se poate de pozitiv:

– Telegrafi sta Larisa Nepiiko, – este 
o angajată competentă, responsabilă şi 
conştiincioasă, care îndeplineşte opera-
tiv toate sarcinile. E o profesionistă de 
categorie superioară. În viaţa cotidiană 
Larisa Alexeevna este o persoană vese-
lă, pozitivă, mereu gata să dea o mînă 
de ajutor, să pună umărul în momentele 
difi cile. 

Telegrafi sta Larisa Nepiiko transmite 
operativ şi calitativ avertizări picherilor, 
angajaţilor biroului tehnic şi biroului pre-
dare, dispecerilor, impiegaţilor de miş-
care şi altor specialişti-feroviari privind 
securitatea circulaţiei trenurilor, precum 
şi alte informaţii importante parvenite de 
la direcţia ÎS “Calea Ferată din Moldova”. 

Soţii Larisa şi Valeriu Nepiiko au 
crescut şi educat o fi ică minunată, pe 
nume Irina, care, căsătorindu-se cu Ser-
ghei Kabacikov, le-a dăruit părinţilor doi 
nepoţei. Maşa are deja 17 ani, studiază 
la un colegiu. Mezinul Alioşenika a mers 
la data de1 septembrie în clasa întâi. Pă-
rinţii şi buneii sunt fericiţi şi mândri. Se 
prea poate ca noua generaţie să le conti-
nuie dinastia de feroviari. 

Imagine: Nina SEVERINA,
inginer în biroul tehnic 

al nodului feroviar Bender

 Telegrafi sta Larisa Nepiiko

Larisa Nepiiko munceşte la Calea Ferată a Moldovei deja 
35 de ani, şi în aceeaşi postură: cea de telegrafi stă în secţia 
nr.1 semnalizare şi comunicaţii. Pentru muncă conştiincioasă 
ea a primit în repetate rânduri din partea administraţiei ÎS 
“Calea Ferată din Moldova” diplome de onoare şi scrisori de 
mulţumire, cadouri de preţ şi premii băneşti.
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Specialiştii în comunicaţii din Chişinău garantează calitatea
Liliana NICHIFOROV

Pe orice timp – arşiţă ori ger 
cumplit – colectivul de aici asi-
gură funcţionarea neîntreruptă a 
tuturor instalaţiilor SCB şi de co-
municaţie. Această muncă solicită 
eforturi deosebite în perioada de 
iarnă, de aceea pregătirile către 
ea încep cu mult timp înainte. 

N-a constituit o excepţie nici 
anul curent. Încă vara responsa-
bilii de la întreprindere – inginerii 
N.HORIIACOVA, I.AZAROVA, ingi-
nerul sectorului activitate de mun-
că  A.TRETIAKOV  –  au întocmit 
”Planul complex al acţiunilor de 
pregătire a secţiei Chişinău sem-
nalizare şi comunicaţii pentru mun-
ca în perioada de iarnă 2017-2018 
”. În mod tradiţional acesta este 
alcătuit din trei părţi: ”Comparti-
mentul SCB”, ”Compartimentul co-
municaţii” şi ”Controlul şi reparaţia 
DGA”, cu toate anexele. Ulterior 
planul este studiat în detalii. 

Până la începutul lunii octom-
brie curent secţia semnalizare şi 
comunicaţii din capitală a efectuat 
următoarele lucrări: au fost trecu-
te în revistă sursele de rezervă şi 
cele pentru cazurile de accident 
de alimentare cu energie electri-
că; au fost înlocuite acumulatoa-
rele, ce şi-au epuizat capacitatea; 
a fost asigurată rezerva pentru 
cazurile de accident şi de resta-
bilire conform ordinului nr.252 din 
15.12.1999 al directorului general 
şi comenzilor anuale; a fost veri-

LA ORDINEA ZILEI – PREGĂTIRILE CĂTRE IARNĂ

fi cată starea antenelor de comuni-
caţie prin radio cu trenurile şi par-
ticipanţii la procesul de manevră, 
a liniilor de alimentare a difuzoa-
relor din parc, a dispozitivelor ex-
terne de comunicare, difuzoarelor 
şi coloanelor sonore, ermetizarea 
manşoanelor cablurilor; au fost 
testate sistemele de comunicare 
operativă: cu trenurile, de dispe-
cerat, între staţii, de macaz, de 
linie, de la staţii, de dispecerat 
energetic, de dispecerat in interi-
orul staţiilor etc. De asemenea, a 
fost verifi cată calitatea funcţionării 
dispozitivelor şi instalaţiilor pentru 
menţinerea cablurilor magistrale 
de comunicaţie sub presiune ex-
cesivă; a fost controlat, reparat 
şi ajustat aparatajul PONAB cu 
verifi carea concomitentă a ca-
blului liniei de comunicaţie; a fost 
pregătită echipa de executare a 
lucrărilor cu cablurile, comple-
tare a potenţialului cablurilor de 
comunicaţie în corespundere cu 
normativele.

Către mijlocul lunii octombrie 
specialiştii secţiei nr.1 semnaliza-
re şi comunicaţii au fi nalizat re-
paraţia şi pregătirea clădirilor de 
serviciu şi de menire tehnică, ve-
rifi carea gradului de ermetizare a 
camerelor termice contra pătrun-
derii precipitaţiilor şi a capacelor 
camerelor termice. 

În perioada august-octombrie 
a anului curent în secţie este în-

făptuită instruirea electromecani-
cilor şi electromontorilor superiori 
SCB şi comunicaţii, implicaţi în 
procesul de circulaţie a trenurilor, 
inclusiv novicii. În lunile septem-
brie-octombrie are loc controlul 
gradului de pregătire a secţiei 
pentru activitatea în condiţii de 
iarnă. Până în prima zi a ultimei 
luni de toamnă în secţia semnali-
zare şi comunicaţii din capitală se 
va încheia eliberarea certifi catelor 
de pregătire către iarnă; reparaţia 
mecanismelor de acţionare elec-
trică a macazurilor; pregătirea 
zăvoarelor de macaz; testarea 
gradului de protecţie a dulapu-
rilor cu relee şi baterii; ermetiza-
rea capacelor dispozitivelor de 
teren (cutiilor de transformatoare, 
mecanismelor de acţionare elec-
trică a macazurilor, cutiilor sema-
foarelor manşoanelor ramifi cate 
şi universale, pilonilor de cablu 
etc.); reparaţia, verifi carea şi re-
glarea instalaţiilor automatizate 
ale pasajelor de nivel; montarea 
indicatorilor-lipsă pe dispozitivele 
de teren SCB (la Unţeşti – 2 buc., 
Pârliţa – 4 buc., km 1501 – 2 buc., 
km 1507 – 3 buc.); verifi carea ga-
baritului instalării dispozitivelor de 
teren SCB şi înlăturarea lacunelor 
depistate; reparaţia şi înlocuirea 
cablurilor (la instalaţiile SCB) cu 
grad de izolare mai mic decât pre-
vede norma; examinarea liniilor de 
cablu şi constatarea neregulilor; 
verifi carea nivelului de pregătire a 
mecanismelor de acţionare elec-
trică şi garniturilor macazurilor; 
verifi carea totală a stării macazu-
rilor, existenţa şi starea conexiuni-
lor de joantă, joantelor izolatoare, 
izolarea cerceilor de macaz, fâşii-
lor legate, existenţa sistemelor de 
evacuare a apelor (lacunele sunt 
documentate, este supraveghea-
tă lichidarea lor); aprovizionarea 
cu combustibil pentru încălzirea 
încăperilor tehnice şi de serviciu; 
pregătirea mijloacelor de trans-
port şi a mecanismelor. 

– În procesul complicat şi 
responsabil de pregătire a secţiei 

către activitatea în condiţii de iar-
nă, – a reiterat şeful interimar al 
secţiei nr.1 semnalizare şi comuni-
caţii Veaceslav Borş, – au depus 
eforturi deosebite Tudor Negară, 
electromecanic superior SCB al 
sectorului Sipoteni–Unţeşti, Oxa-
na Beskaravainâi, electromecanic 
superior comunicaţii în sala cu 
aparataj, Valeriu Karabadjak, elec-
tromecanic superior reţele locale, 
Boris Vatamaniuc, electromeca-
nic comunicaţii radio al sectorului 
Bender–Revaca–Bălţaţi, Serghei 
Ostaci, electromecanic SCB la sta-
ţia Ungheni, Veaceslav Ciriteanu, 
electromecanic comunicaţii al sec-
torului Ungheni–Petreşti–Pârliţa.

Electromecanicii şi electro-
mecanicii superiori trebuie să 
fi xeze în registrul ŞU-2 rezultate-

le controalelor, informaţiile privind 
îndeplinirea lucrărilor şi gradul 
de pregătire al instalaţiilor pentru 
funcţionarea în condiţii de iarnă, 
indicând realizarea prevederilor 
”Planului complex…”. Şefi i-ad-
juncţi pe domenii ai secţiei nr.1 
semnalizare şi comunicaţii sunt 
responsabili de realizarea acţiuni-
lor elaborate în termenele stabilite. 

…În zborul tumultuos al tim-
pului, nici nu vom observa cum va 
sosi iarna. În condiţiile gerurilor 
cumplite şi ninsorilor abunden-
te din apropiata iarnă, instalaţiile 
SCB şi de comunicaţie ale sec-
ţiei Chişinău semnalizare şi co-
municaţii vor funcţiona continuu, 
asigurând securitatea circulaţiei 
trenurilor pe sectorul de centru al 
Magistralei Moldoveneşti. 

CARE ESTE OBIECTIVUL?
Trenurile leagă locurile, dar şi oa-

menii; ca atare, acestea au fost întot-
deauna un subiect fascinant şi inspirat 
pentru artişti. Obiectivul acestui con-
curs este stimularea creativităţii pa-
sagerilor feroviari şi răspândirea unei 
imagini umane şi pozitive a căilor fera-
te în Europa.

Douăsprezece dintre cele mai 
bune fotografi i vor primi câte un premiu 
de 200 de euro şi vor fi  afi şate la CER 

Comunitatea Căilor Ferate şi a Companiilor de Infrastructură 
din Europa (CER) lansează a doua ediţie 

a “Concursului de Fotografi e Aline Bastin”*

Concursul de fotografie 
Aline Bastin

/ UNIFE European Railway Award la 
20 februarie 2018 la Bruxelles.

IDEEA GENERALĂ
Tema concursului din acest an 

este:
“Transportul feroviar – transpor-

tul persoanelor şi mărfurilor dincolo 
de frontiere”

Concursul este deschis nu numai 
pentru membrii CER, ci şi pentru re-
zidenţii din cele 28 de state-membre 

ale Uniunii Europene, Albaniei, Bosni-
ei-Herţegovina, Georgiei, Macedoniei, 
Republicii Moldova, Muntenegrului, 
Norvegiei, Serbiei, Elveţiei, Turciei şi 
Ucrainei. Sunt acceptate numai foto-
grafi ile realizate în statele menţionate.

Fotografi ile cu rezoluţie înaltă (de 
preferinţă într-un format orizontal) vor 
fi  expediate în format electronic înainte 
de 1 decembrie 2017 pe site-ul http://
www.cer.be/forms/railway-photogra-
phy-contest.

MAI MULTE INFORMAŢII

Pentru a vă informa de regulile de-
taliate ale concursului: http://www.cer.
be/aline-bastin-photography-contest-
rules

Pentru a vedea pozele câştigătoa-
re din ediţia anterioară a concursului 
vizitaţi site-ul: http://www.cer.be/media/
picture-galleries/aline-bastin-photogra-
phy-contest-2016 

Pentru mai multe informaţii despre 
acest concurs, vă rugăm s-o contactaţi 
pe Eva Boeckle (eva.boeckle@cer.be / 
+32 (0) 2 213 08 90).

*Aline Bastin a activat în CER în 
cadrul Departamentului de comuni-
care. Aline, cunoscută pentru energia 
ei pozitivă şi pentru viziunea asupra 
lumii, a fost foarte apreciată şi iubită 
ca colegă şi prietenă. Aline Bastin a 
decedat în urma evenimentelor tra-
gice care au avut loc la Bruxelles pe 
22 martie 2016.

Procesul complex al trafi cului de marfă şi călători la 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova” este de neimaginat fără 
activitatea ritmică a uneia dintre principalele subdiviziuni 
ale întreprinderii – gospodăria semnalizare şi comunicaţii. 
Din componenţa ei fac parte trei secţii semnalizare şi 
comunicaţii. Una dintre cele mai mari, dar şi principala, de 
altfel, la Magistrala Moldovenească este secţia Chişinău 
semnalizare şi comunicaţii, condusă de şeful interimar 
Veaceslav BORŞ, specialist califi cat cu o bogată experienţă 
de muncă în funcţia de inginer principal al acestei fi liale.
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DIN COHORTA FEROVIARILOR DE ONOARE AI CFM

Cel mai considerabil aport în ”puşcu-
liţa” vechimii de muncă a dinastiei Kova-
lenko – 58 de ani – a fost cel al feciorului 
mai mare Vasile, care continuă şi în pre-
zent să muncească la depoul de locomoti-
ve Chişinău. Maistru superior, responsabil 
de reparaţia instalaţiilor electrice ale loco-
motivelor, trenurilor diesel şi macaralelor 
feroviare, precum şi pentru executarea lu-
crărilor auxiliare la depoul de locomotive 
din capitală, Vasile Kovalenko a fost de-
corat cu cea mai înaltă distincţie profesio-
nală insigna ”Feroviar de onoare”. Servi-
ciul tracţiune al CFM şi comitetul sindical 
al depoului de locomotive Chişinău înain-
tase anterior un demers privind decorarea 
acestui specialist experimentat. 

La vârsta de aproape 19 ani Vasile 
Kovalenko a devenit feroviar. Şi-a început 
activitatea de muncă în transportul feroviar 
al Moldovei după absolvirea Şcolii de me-
canizare a agriculturii din satul Todireşti, în 
calitate de slinger la postul de încărcare al 
staţiei Chişinău. Peste o lună deveni ajutor 
de macaragiu. După satisfacerea serviciu-
lui militar de trei ani, tânărul reveni la calea 
ferată: de astă dată în calitate de ajutor al 
mecanicului căruciorului defectoscopic în 
secţia linii Chişinău. A urmat experienţa de 
muncă în postura de ajutor al mecanicu-
lui maşinii de burat, iar în luna octombrie 
1965 Vasile Kovalenko şi-a legat pentru 52 
de ani destinul de depoul locomotive din 
capitală. Prima sa specialitate aici a fost 
cea de lăcătuş la reparaţia locomotivelor, 
apoi a devenit brigadier degrevat pentru 
reparaţia regulatorilor, cuplelor automate, 
boghiurilor, maistru la sectorul echipare, 
maistru în secţia transmisie, mecanic-şef 
al depoului. În 1999 V. Kovalenko a fost 
desemnat maistru superior pentru repara-
ţia instalaţiilor electrice ale locomotivelor, 
trenurilor diesel şi macaralelor feroviare, 
precum şi pentru executarea lucrărilor au-
xiliare la depoul de locomotive Chişinău. 

Pe parcursul anilor el a reuşit să îmbi-
ne cu succes munca la depou cu studiile, 
absolvind în 1974 Institutul de Ingineri în 
Transportul Feroviar din Dnepropetrovsk 
la specialitatea locomotive şi gospodăria 
locomotive. 

Vasile Kovalenko a contribuit semni-
fi cativ la dezvoltarea gospodăriei locomo-
tive a Căii Ferate din Moldova. Sub îndru-
marea competentă şi cu participarea sa 
nemijlocită au fost efectuate următoarele 
lucrări: restabilirea mijloacelor tehnice 
speciale – maşina de marca VPRS-500, 
drezine, maşini de curăţat zăpada pentru 
secţiile linii Chişinău şi Bender; produce-
rea părţilor laterale pentru vagoanele de 
pasageri, reparaţia capitală şi curentă 
a macaralelor feroviare, reparaţia şi re-
facerea plugului de zăpadă, moderniza-
rea motrisei AC-1A, transformarea va-
goanelor de tren diesel în motrise. 

În cei 58 de ani de muncă în transpor-
tul feroviar al Moldovei Vasile Kovalenko 
a instruit câteva generaţii de specialişti, a 
participat la elaborarea şi implementarea a 
20 propuneri de raţionalizare, a dat dovadă 
de calităţi de specialist califi cat, responsa-

DINASTIA  KOVALENKO 
ARE 291 ANI VECHIME TOTALĂ DE MUNCĂ

Liliana NICHIFOROV

Soţia lui V.Kovalenko, Tatiana, şi fra-
tele mai mic Andrei au completat fi ecare 
vechimea totală de muncă a dinastiei cu 
câte 41 de ani. 

Vasile Kovalenko şi-a găsit ”jumăta-
tea” la fel în mediul feroviar, mai exact – la 
depoul de locomotive Chişinău. Au înte-
meiat o familie minunată. În cei 41 ani de 
muncă la depoul nr.1 Tatiana Kovalenko 
a parcurs calea de la operator al grupu-
lui de evidenţă până la inginer-tehnolog, 
absolvind paralel Colegiul de Transport 
Feroviar din Odesa la specialitatea teh-
nician-tehnolog. Ea a instruit câteva ge-
neraţii de specialişti, a participat la elabo-
rarea şi implementarea propunerilor de 
raţionalizare, s-a dovedit a fi  un specialist 
responsabil de înaltă califi care. Adminis-
traţia depoului şi a magistralei au premiat-
o în repetate rânduri, ea a fost decorată cu 
înalta distincţie de stat – medalia ”Pentru 
vitejie în muncă”. Până a pleca la odihna 
binemeritată în 2008, Tatiana Kovalenko 
şi-a manifestat mereu calităţile de organi-
zator, s-a bucurat de stimă binemeritată şi 
autoritate în colectiv pentru calităţile sale 
umane şi profesionale. 

Andrei Kovalenko, fi ul mai mic al 
întemeietorului dinastiei, şi-a început 
activitatea de 41 de ani la Magistrala 
Moldovenească în calitate de lăcătuş la 
sectorul îngrijiri tehnice tip 2 al depoului 
de locomotive Chişinău. A mai muncit 
mecanic în secţia frigorifi că la remiza va-
goane nr.2, revizor în cadrul aparatului de 
revizori pentru trafi cul de călători la Ca-

Multiplă şi variată este gama specialităţilor feroviare practicate  de membrii dinastiei 
KOVALENKO. Ea include locomotivari şi mişcărişti, vagonari şi specialişti în domeniul 
deservirea călătorilor. 
Această dinastie de feroviari a fost întemeiată de Petru Kovalenko. În 1944, când peste 
ţinutul nostru abia trecuse pârjolul celui de-al Doilea Război Mondial, dumnealui a 
început să muncească impiegat de mişcare la staţia Revaca. 34 de ani i-a consacrat 
Magistralei Moldoveneşti, muncind în calitate de macagiu superior la staţia respectivă, 
apoi la depoul de locomotive din capitală.

legiului de Transport Feroviar din Bălţi la 
specialitatea inginer inferior în transpor-
tul feroviar (gospodăria vagoane), Na-
dejda s-a angajat operator la Centrul de 
evidenţă tehnico-operativă a informaţiei 
la depoul de locomotive Chişinău. Până 
atunci ea activase în calitate de operator 
tehnică de calcul şi maşini de pregătire a 
datelor la Centrul de calcul republican al 
Departamentului de Stat pentru statisti-
că al Republicii Moldova. Ulterior în viaţa 
Nadejdei Kovalenko a urmat o perioadă, 
pe care ar fi  depăşit-o cu greu chiar şi 
un bărbat. Ea, însă, insistentă, sârguin-
cioasă şi tenace, a reuşit, ba chiar foarte 
bine. 

Pe parcursul a 6 ani Nadejda a îmbi-
nat cu succes munca şi studiile. Activând 
în calitate de inginer pentru organizarea, 
normarea muncii şi salarii la depoul de 
locomotive din capitală, inginer al birou-
lui tehnic, apoi economist-coordonator în 
secţia linii Chişinău, Nadejda Kovalenko 
a reuşit să absolvească cu diplomă de 
eminenţă Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice din Moldova, Facultatea de 
Economie, specialitatea ”Gestionare per-
sonal”. Concomitent a studiat şi la Facul-
tatea de Economie, specialitatea ”Turism 
şi servicii hoteliere” a unei alte instituţii 
de învăţământ, pe care a absolvit-o doar 
peste un an după prima. 

De remarcat, că în acea perioadă Na-
dejda s-a manifestat şi în alte ipostaze: de 
soţie şi mamă. A ajutat-o, fi reşte, familia: 
soţul Lilian, părinţii. Primul este mecanic 
de locomotivă la depoul Chişinău, conti-
nuând şi el deja 32 de ani tradiţia famili-
ei sale. A înţeles mereu aspiraţiile soţiei 
Nadejda şi a susţinut-o. Mica şi adorabila 
lor fi ică Iulia, care are acum 23 de ani, a 
crescut într-o familie, unde domneşte dra-
gostea şi înţelegerea reciprocă, dar şi au-
toperfecţionarea. Fiica era mândră pentru 
mămica-studentă, absolventă eminentă, 
şi se străduia să-i urmeze exemplul. De 
altfel, la fel ca şi în prezent. 

…Dinastiile de feroviari constituie 
fondul de aur al Magistralei Moldoveneşti. 
La prosperarea lui şi-au adus obolul des-
toinic şi reprezentanţii dinastiei feroviare 
Kovalenko. Pagina sa glorioasă va rămâ-
ne mereu scrisă în analele istoriei Căii 
Ferate din Moldova. 

În imagini: 
1. Reprezentanţii dinastiei de feroviari 

Kovalenko
2. Întemeietorul dinastiei Petru Kova-

lenko
3. Vasile Kovalenko preocupat de activi-

tatea cotidiană

Imagini: Iurie KOZLOV 
şi din arhiva familiei

devenit inginer-coordonator al serviciului 
locomotive al ÎS ”Calea Ferată din Moldo-
va”. Ceea ce-l ajută să facă faţă acestei 
munci serioase sunt cunoştinţele teoreti-
ce, căpătate la două instituţii superioare 
de învăţământ: Universitatea Tehnică din 
Moldova şi Academia de Transport. 

Nadejda, fi ica soţilor Vasile şi Tati-
ana Kovalenko, este şi ea angajată la 
magistrală, activând în prezent ca in-
spector-coordonator în secţia regim a 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. Pe tim-
puri ea a decis ferm să continuie tradiţia 
familiei şi cu aproape douăzeci de ani în 
urmă şi-a început activitatea de muncă în 
transportul feroviar. După absolvirea Co-

bil. A fost decorat cu medalia ”Pentru vitejie 
în muncă”. Deseori a fost premiat pentru 
prevenirea cazurilor de traumatism în pro-
ducţie. În 2002 a fost declarat cel mai bun 
responsabil de protecţia sănătăţii şi securi-
tatea muncii. Posedă calităţi de organiza-
tor, se bucură de stimă binemeritată în co-
lectivul depoului de locomotive nr.1 pentru 
calităţile sale profesionale şi umane. 

lea Ferată Odesa–Chişinău. Doar cu un 
an mai mică este vechimea de muncă a 
soţiei sale Ana, care a activat în calitate 
de casier marfă-bilete la gara feroviară 
din capitală. Feciorul lor Petru munceşte 
deja 22 de ani în gospodăria locomotive 
a căii ferate, continuând tradiţia părinţilor 
şi a bunicului. S-a angajat iniţial ca şi in-
giner la depoul de locomotive nr.1, apoi a 

1 2

3



7Feroviarul Moldovei 
23 octombrie 2017, nr. 17-18

Clasamentul 
mondial al trenurilor 

de mare viteză
În ultimii ani devine tot mai activă ten-

dinţa implementării trenurilor de mare viteză 
pentru călători în diferite ţări ale lumii. Une-
le dintre state acordă o mai mare prioritate 
creşterii lungimii reţelelor de căi ferate de 
mare viteză decât sporirii vitezei trenurilor. 
Lider mondial la lungimea liniilor de cale 
ferată de mare viteză continuă să rămână 
China – mai bine de 22.000 km.

Prima deplasare a 
unui tren de mare 
tonaj fără mecanic 

de locomotivă
În cadrul reţelei feroviare a companiei 

miniere Rio Tinto din Australia de Vest s-a 
încheiat cu succes prima deplasare experi-
mentală a unui marfar în regim automat fără 
mecanic de locomotivă pe distanţa de 100 
km. În opinia conducerii companiei, rezulta-
tele pozitive ale testărilor permit a conta pe 
implementarea în a doua jumătate a anului 
2018 a exploatării regulate a sistemului au-
tomatizat de dirijare a circulaţiei trenurilor 
AutoHaul pe o reţea cu lungimea totală de 
1700 km. 

În cadrul companiei Rio Tinto din Aus-
tralia Occidentală trenurile au început să 
funcţioneze totalmente în regim automat în 
primăvara anului 2017. În acest regim se 
execută 50 la sută din munca cu trenurile 
(mecanicii sunt prezenţi deocamdată în ca-

LUMEA CĂILOR FERATE

Vladimir DOBREANSCHI

Nu conteneşte pregătirea 
vagoanelor pentru încărcare

Lăcătuşul Igor Dub execută strunjirea 
buzei osiei montate a vagonului 

Sudorul cu experienţă Vladimir Naida şi lăcătuşul-electrician Stepan Filenco

În legătură cu majorarea volumului de muncă pe sectorul Ocniţa  a 
crescut şi cererea de vagoane, ce impune accelerarea pregătirii acestora. 
Anume de ea sunt preocupaţi specialiştii postului de reparaţie cu detaşare 
a vagoanelor al reviziei tehnice şi comerciale din partea locului. După cum 
a relatat şeful vagonarilor ocniţeni Tudor Smâcioc, numai în septembrie 
curent subalternii săi au reuşit să pregătească conform cerinţelor înaintate 
de furnizorii de mărfuri 132 vagoane. În august acest indicator a fost de 
103, în iulie – 200 vagoane.

ACTIVITATE COTIDIANĂ LA CFM

Foarte mult importă, că postul de 
reparaţie cu detaşare este dotat cu 
mecanismele şi instrumentele necesare. 
Printre altele, aici există aparate de sudat, 
o instalaţie de compresie, cricuri şi macara 
pentru ridicarea greutăţilor. Întreprinderea 
de bază – remiza vagoane Bălţi – acordă 
ajutor în aprovizionarea cu piese de schimb 
şi materiale conform cererilor. 

– Ştim foarte bine, că sporirea fl uxului 
de marfă la magistrala noastră înseamnă 
şi îmbunătăţirea situaţiei sale fi nanciare, 
soluţionarea serioasă a sarcinilor de ordin 
tehnico-material şi social, – a menţionat 
brigadierul reparatorilor Vladimir Naida, care 
mai e şi sudor cu experienţă. – Aceasta ne 
mobilizează să pregătim pentru încărcare 
cât mai multe vagoane, foarte solicitate mai 
ales la staţiile Vălcineţ, Lipcani şi Brătuşeni, 
care sunt lideri la procesarea încărcăturilor 
pe sectorul de nord. Nu este neglijată nici 
calitatea reparaţiei mecanismului de rulare, 
dar şi a cutiilor vagoanelor, deoarece cea 
mai mare parte a mărfurilor o constituie 
nisipul, pietrişul şi cerealele, care nu trebuie 
să curgă prin fi suri şi să se piardă pe drum. 

Printre alte preocupări se numără 
colectarea metalului uzat, ce aduce sume 
suplimentare în bugetul căii ferate. Numai 
într-o săptămână Vladimir Naida  şi colegul 
său Serghei Manoil au tăiat cu aparatul 
de sudat cutiile a douăsprezece vagoane, 
fără a diminua ritmul lucrărilor curente de 
reparaţie, care este destul de înalt. 

Muncesc cu sârg şi alţi specialişti ai 
subdiviziunii. Este vorba de lăcătuşii Vasile 
Simotiuc, Igor Dub, Andrei Naidionov şi alţii. 

În cadrul postului se efectuează de 
asemenea încărcarea bateriilor pentru 
lanternele, pe care le folosesc revizorii de 
vagoane pe timp de noapte. Responsabil de 
această lucrare, de rând cu alte obligaţiuni 
de serviciu, este lăcătuşul-electrician  
Stepan Filenco. El mi-a povestit despre 

La fel de pozitive sunt şi calităţile pro-
fesionale ale Svetlanei, care activează în 
domeniul transportului feroviar din 1985, 
după absolvirea şcolii de profi l din Cernă-
uţi. Ele au început să se manifeste încă pe 
când tânăra de nouăsprezece ani, originară 
din satul moldovenesc Medveja, s-a angajat 
macagiu la staţia Noua Suliţă a Căii ferate 
Lvov, iar mai apoi s-a transferat la panoul 

Vladimir DOBREANSCHI

SUFLETUL COLECTIVULUI

o inovaţie interesantă, implementată 
recent din contul mijloacelor proprii ale 
muncitorilor reviziei tehnice şi comerciale. 
În scopul îmbunătăţirii calităţii iluminării şi 
măririi perioadei dintre încărcările bateriilor, 
becurile simple ale acestora au fost înlocuite 
cu diode. 

Angajaţii postului de reparaţie cu 
detaşare nu neglijează pregătirile pentru 
revizia de toamnă cu comisia, care va începe 
în curând. Este întreţinut cum se cuvine 
blocul administrativ-habitual, construit pe 
timpuri cu forţele proprii. Pe teritoriu a fost 
cosită iarba.  

Imagini: Iurie KOZLOV 

postului centralizare electrică 
al staţiei Criva. Nu i-a reuşit 
totul de la prima încercare, dar 
treptat a acumulat experien-
ţă, care-i ajută să organizeze 
cât se poate de bine circulaţia 
trenurilor şi procesul tehnolo-
gic de lansare a vagoanelor 
pentru încărcare în cariera de 
ghips din preajmă prin Postul 
blocare km 61. Sunt respecta-
te cu stricteţe cerinţele privind 
securitatea circulaţiei. 

La staţia Criva Svetlana 
şi-a întâlnit ursitul în persoana 
simpaticului coleg Vitalie, care 
este şi el impiegat de mişcare. 
S-au căsătorit şi s-au stabilit cu 
traiul în satul din preajma căii 
ferate. Convieţuiesc în pace şi 

bună înţelegere, savurând adevărata fericire. 
La aceeaşi staţie muncesc şi alţi speci-

alişti buni. E vorba de impiegaţii de mişca-
re competenţi şi sârguincioşi Inga Creciun 
(în rol de superioară), Ludmila Colbasiuc şi 
Alexandru Adagii. 

În imagine: impiegatul de mişcare Svetla-
na Rusnac

Imagine: Iurie KOZLOV

binele locomotivelor), căruia îi revine 90 la 
sută din volumul de trafi c. În procesul de 
transportare a produselor din 16 mine până 
la cele 4 terminale din porturi se folosesc 
200 de locomotive. 

Odată cu trecerea la regimul automat 
de dirijare a trenurilor compania Rio Tinto 
speră să sporească securitatea circulaţiei şi 
randamentul întregii reţele feroviare.

Pasagerilor căilor 
ferate din Suedia 
li se vor introduce 

sub piele cipuri
În Suedia operatorii feroviari intenţio-

nează să introducă pasagerilor sub piele 
microcipuri. Un asemenea experiment – pri-
mul în lume – efectuează operatorul feroviar 
de stat al Suediei. 

Zilnic circa 130 mii de oameni utilizea-
ză serviciile operatorului feroviar ”SJ”. Până 
acum toţi trebuiau să prezinte conductorului 
biletul pe hârtie ori în variantă electronică. 
De acum încolo biletele nu vor mai trebui ti-
părite. Pentru a călători e sufi cient să ai un 
cip sub piele. 

Actualmente această inovaţie este ac-
cesibilă doar persoanelor din cadrul com-
paniei. ”Clienţii corporativi ne solicită un 
asemenea serviciu. Noi dorim să le facilităm 
călătoriile şi să le facem mai comode”, – a 
relatat angajatul companiei feroviare ”SJ” 
Stefan Rei.

Însoţitorul de vagon primeşte la tele-
fon informaţia despre biletul pasagerului. În 
acest scop e sufi cient a apropia gadgetul de 
locul, unde este implantat cipul. 

Din relatările agenţiilor de ştiri

Specialiştii de la staţia Criva sunt uniţi, devotaţi profesiei. 
Sufl etul colectivului de aici este considerată pe bună dreptate 
impiegatul de mişcare Svetlana Rusnac, care se deosebeşte prin 
fi rea sa veselă, sensibilitate, disponibilitatea de a-i ajuta pe alţii. 
Dânsa nu lipseşte nici de la o acţiune de salubrizare a teritoriului 
staţiei ori reparaţie cosmetică a încăperilor, deoarece îi place 
ordinea şi curăţenia, doreşte ca staţia, care constituie în fond 
poarta feroviară a republicii dinspre partea de vest a Ucrainei, să 
aibă mereu aspectul estetic cuvenit.

LA STAŢIILE LINIARE ALE CFM
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Felicitări!

SPORT

Administraţia Întreprinderii 
de Stat ”Calea Ferată din Moldova” 
adresează felicitări cu ocazia zilei 
de naștere lui Serghei GORIN-
CIOI, șef al secţiei administrative, 
Dumitru MOŢOC, șef al serviciu-
lui alimentare cu energie electrică, 
Vitalie MANOLE, director al Di-
recţiei resurse umane, Vladimir 
SERBINOV, șef de secţie în cadrul 
serviciului trafi c de marfă. 

– La această nouă etapă a vieţii 
Dumneavoastră sunteţi plini de forţe 
și planuri ambiţioase, pentru realiza-
rea cărora dispuneţi și de experienţă, 
și de cunoștinţe. Vă dorim multă să-
nătate, succese în realizarea tuturor 
noilor proiecte interesante, fericire, 
bunăstare în familie. 

Colectivul serviciului semna-
lizare și comunicaţii o felicită pe 
Natalia KONDRAȘINA cu  ocazia 
JUBILEULUI de 65 de ani!

Natalia Kondrașina vine dintr-
o familie de feroviari cu tradiţii – la 
Calea Ferată a Moldovei au muncit 
tatăl și fratele dumneaei. 

Și-a început biografi a de muncă 
în 1972 ca telefonistă în secţia Chiși-
nău semnalizare și comunicaţii. Din 
1975 a activat la sectorul aparate de 
măsură și control SCB, iar după ab-
solvirea în 1979 a IIT din Harkov a 
obţinut funcţia de inginer în grupul 
de siguranţă. În 1981, ademenită de 
romantica celui mai mare șantier de 

construcţii de atunci – magistrala 
Baikal-Amur, și-a continuat biogra-
fi a de muncă în calitate de electro-
mecanic superior AMC SCB la staţia 
Kirenga a secţiei semnalizare și co-
municaţii Severobaikalsk. 

Revenind la baștină în 1987, 
Natalia Kondrașina a activat ca in-
giner pentru siguranţă și asigurarea 
securităţii muncii în secţia Chișinău 
semnalizare și comunicaţii, apoi 
consilier pentru securitate al șefului 
secţiei, iar în prezent este inginer-
coordonator al serviciului semnali-
zare și comunicaţii. 

În decursul anilor de activitate în 
domeniul transportului a parcurs o 
cale de muncă glorioasă și a demon-
strat că este un specialist cu experien-
ţă, demnă de toată lauda, competentă, 
generoasă și săritoare la nevoie. 

Să Vă știm zâmbind mereu
Și la bine, și la greu,
Să trăiţi o viaţă plină
De-mpliniri și de lumină.
Sănătate, noroc, bani
Și un sincer ”La mulţi ani!”

Comitetul sindical al secţiei 
Chișinău semnalizare și comunicaţii 
îi felicită cu ocazia JUBILEELOR pe 
Maria TOFILAT, Constantin IOR-
GA, Alexandru TREBUHOV.

Azi, când ceasul vârstei bate,
Noi vă dorim sănătate,
Viaţă lungă, îndestulată,
Cu gust ca de ciocolată,
Bani, noroc pe săturate,
La mulţi ani cu sănătate!
Cu aceeași plăcere comitetul sin-

dical al secţiei Chișinău semnalizare 
și comunicaţii își felicită cu ocazia 
zilelor de naștere mult stimaţii colegi: 
Alexei BONARI, Veaceslav BORȘ, 
Victor VACARCIUC, Leonid DI-
KARIOV, Vasile KAPELIUH, Ser-
giu CHIORESCU, Zinaida COJO-
CARI, Tatiana PLAHIN, Natalia 
PUSTOVIT, Iurie PRUTEANU. 

La mulţi ani cu sănătate
Să aveţi belșug în toate,
Bucurii și împlinire,
Viaţă bună, fericire!

Colectivul, administraţia și co-
mitetul sindical din cadrul secţiei 
Basarabeasca alimentare cu ener-
gie electrică vin cu cele mai cordi-
ale felicitări cu ocazia minunatului 
JUBILEU de 50 de ani către Tudor 
LEFTER, electromontor la reţelele 
electrice zonale Prut.
Să fi ţi norocos, puternic, iubit,
Cu multe-mpliniri și noroc în toate,
S-aveţi viitor luminos, fericit,
Cu dragoste, pace, succes, sănătate!

– Vă felicităm din toată inima, 
dragă Natalia Kondrașina, cu oca-
zia zilei de naștere! Vă dorim multă 
sănătate, fericire, bunăstare, opti-
mism!

Colectivul și comitetul sindical 
ale remizei vagoane Bălţi vin cu cele 
mai cordiale felicitări de ziua naște-
rii către Valeriu GÂLCĂ, șef al în-
treprinderii.

– Vă dorim din tot sufl etul multă 
sănătate, fericire personală și famili-
ală, ani de viaţă lungă și rodnică, 
succese în munca Dumneavoastră 
deloc ușoară și bunăstare!

Colaboratorii redacţiei ziarului ”Feroviarul Moldovei” 
exprimă sincere condoleanţe colegilor lor  L. I. Nichiforova 
şi A. Gh. Nichiforov în legătură cu pierderea unei persoane 
dragi – a mamei 

Ecaterina NICHIFOROVA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Zilele de odihnă, calde şi însorite, de acum o săptămână au pus 
umărul la desfăşurarea cu succes a cursei de alergări, organizate de 
clubul feroviar ”Express-K”. La cea de-a 20-a ediţie a cursei, în parcul 
Valea Trandafi rilor din capitală s-au adunat amatori de alergări din toate 
colţurile republicii pentru a-şi pune la încercare  forţele. 

Cursă de alergări 
în Valea Trandafi rilor

Ion BABĂRĂ, 
preşedinte al clubului feroviar 
al amatorilor de alergări ”Express-K”

Fotoreportaj

La linia de start s-a prezentat un număr-record de participanţi: pes-
te 400. Ei au concurat în şapte grupe de vârstă pe trei distanţe. Primii 
s-au aliniat la start copiii mai mici de 14 ani, care au alergat pe distanţa 
de 1500 metri (un cerc în jurul lacului). Pe aceeaşi  distanţă au evoluat 
veteranii sportului (76 sportivi amatori – o cifră record!) şi angajaţi ai 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova”. 

Printre feroviari cele mai bune rezultate au înregistrat Eudochia Ban-
dur şi Maria Vâlcu, angajate în secţia linii nr.1, Valentina Bulat de la ser-
viciul aprovizionare tehnico-materială. 

În competiţiile pentru bărbaţi învingători au devenit Vladimir 
Peşceanski (CIC), Vasile Cibotari (DL-1) şi Grigore Moroga (secţia linii 
nr.1). 

Au avut o evoluare excelentă reprezentanţii clubului nostru Maxim 
Răilean, care a ocupat locul 1 pe distanţa de 6 km, Iulia Tkaciov – locul 
2 pe aceeaşi distanţă. Vladimir Kuraciov a demonstrat al doilea rezultat 
pe distanţa de 4 km. Iar Igor Ţâmbalari, Maria Sagan, Tamara Velicsar, 
Tudor Digori, Ion Lupuşor  au obţinut cele mai bune rezultate, ocupând 
primele locuri în categoriile de vârstă respective. 

Conform unei minunate tradiţii, la asemenea competiţii participă en-
tuziaşti  de diferite vârste şi nivel de pregătire, pe care-i uneşte dragos-
tea pentru modul sănătos de viaţă. 

La linia de fi niş, împodobită cu steguleţe multicolore, unde răsuna 
muzica, pe toţi participanţii la această cursa sportivă de toamnă  îi aştep-
ta o surpriză plăcută. Învingătorii au primit diplome de onoare, cadouri 
şi premii băneşti. 

Sărbătoarea cursei de alergări a fost una reuşită. În viitor vor avea 
loc noi starturi sportive. 

În imagine: secvenţe de la cursa de alergări din Valea Trandafi rilor

Imagini: Iurie KOZLOV   

Cel de-al treilea Maraton 
internaţional, care a avut loc re-
cent în Republica Moldova şi la 
care au participat sportivi din mai 
multe ţări, nu putea să se des-
făşoare fără participarea activă 
a membrilor clubului feroviar al 
amatorilor de alergări ”Express-K”, 
condus de Ion Babară, maestru 
în sport, ”Lucrător emerit al cul-
turii fi zice şi sportului”. 

După cum se ştie, amatorii 

AMATORII DE ALERGĂRI DIN CLUBUL ”EXPRESS-K” –
ÎNVINGĂTORI AI UNUI MARATON INTERNAŢIONAL

Liliana NICHIFOROV
de alergări au concurat pe diferi-
te distanţe. Membrii clubului ”Ex-
press-K” au avut o prestaţie ex-
traordinară în cadrul acestor pre-
stigioase competiţii. La linia de 
fi niş au ajuns primii, bunăoară, 
membrii clubului Maxim Răilean 
pe distanţa de 10 km, Roman 
Ciobanu – 21 km, maratonistul 
Nicolae Gorbuşka – 42 km 195 m, 
precum şi Iulia Tcaciov – pe dis-
tanţa de 10.000 m. 

Nu se dau bătuţi nici vetera-
nii clubului amatorilor de alergări 
”Express-K”, care de asemenea 

au înregistrat rezultate notorii 
în cadrul acestui maraton: Igor 
Ţâmbalari, Tudor  Digori, Vladi-
mir Bejenari şi Liubovi Karadjo-
va. Şi-a câştigat medalia bine-
meritată preşedintele clubului 
Ion Babară, care a parcurs cu 
succes distanţa de 10 km. 

Rezultatele  obţinute con-
fi rmă o dată în plus, că la ÎS 
”Calea Ferată din Moldova” zi-
cala ”Omul trăieşte nu doar cu 
pâine” nu este dată uitării şi nici 
neglijată, iar  principiile modu-
lui sănătos de viaţă se afl ă în 
capul mesei. Pasiunea pentru 
sport a feroviarilor  contribuie 
la obţinerea unor rezultate fru-
moase în activitatea de muncă, 
la afi rmarea atmosferei sănă-
toase în colectivele fi lialelor 
CFM. An de an la Magistrala 
Moldovenească cresc rânduri-
le feroviarilor ce preferă modul 
de viaţă sănătos, sunt pasio-
naţi de diverse probe de sport: 
alergări şi şah, darts şi dame, 
fotbal, volei, baschet etc. 

În imagine: amatorii de alergări 
din cadrul clubului ”Express-K” – 
printre cei mai buni participanţi la 

Maratonul internaţional

Natalia KONDRAȘINA


