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La Riga a avut loc cea de-a 67-a şedinţă 
a Consiliului de transport feroviar 

al ţărilor CSI şi Baltice

Activitatea CFM pe arena internaţională 

În perioada 19-20 octombrie  a anului curent o delegaţie a ÎS ”Calea Ferată din 
Moldova”, din care au făcut parte Iurii TOPALA, director general al ÎS «CFM», 
Grigore CONDURACHE, vicedirector general, responsabil de activitatea comercială, 
şi Valeriu CONSTANTINOV, şef al serviciului relaţii internaţionale şi protocol din 
cadrul Direcţiei strategii şi relaţii internaţionale, a participat  la  cea de-a 67-a şedinţă 
a Consiliului de transport feroviar al statelor-membre CSI, desfăşurată la Riga.

Participanţii la şedinţă au făcut 
bilanţul îndeplinirii deciziilor celei 
de-a 66-a consfătuiri a Consiliului, 
muncii de exploatare a reţelei de căi 
ferate, activităţii domeniului pasageri 
în trafi cul internaţional în primele 9 
luni ale anului curent, recensămân-
tului containerelor în anul 2017 şi 
pregătirii pentru recensământul va-
goanelor de marfă din 2018. Părţile 
au discutat chestiuni actuale pentru 
domeniul feroviar: formarea politicii 
tarifare unice, îmbunătăţirea infras-
tructurii şi dezvoltarea trafi cului de 
pasageri, lansarea unor noi trenuri 
de containere şi de călători. La sfâr-
şitul şedinţei a fost semnat un pro-
ces-verbal, ce va reglementa activi-
tatea în 2018. Au mai fost examinate 
şi chestiuni ce ţin de exploatarea şi 
reparaţia vagoanelor de marfă, actu-
alizarea actelor tehnico-normative în 
domeniul transportului feroviar. De-
ciziile adoptate au menirea să spo-
rească nivelul interacţiunii şi respon-
sabilităţii economice a administraţiilor 
feroviare la transportarea călătorilor 
şi a mărfurilor, al randamentului ac-
tivităţii reţelei de căi ferate în trafi cul 
interstatal. 

În conformitate cu documente-
le, în primele 9 luni ale anului curent 
planul de încărcare în reţeaua de 
căi ferate a ţărilor CSI a fost înde-
plinit de administraţiile feroviare din 

Republica Azerbaidjan (+12,9%), 
Republica Armenia (+8,5%), Republi-
ca Belarus (+2,1%), Republica Ka-
zahstan (+5,4%), Republica Moldova 
(+21,6%), Federaţia Rusă (+0,7%), 
Republica Tadjikistan (+0,1%), Turk-
menistan (+42,5%), Ucraina (+1,3%), 
Republica Georgia (+21,3%), Repu-
blica Letonia (+16,2%), Republica 
Lituania (+18,4%), Republica Esto-
nia (+0,2%); doar parţial – Republi-
ca Kârgâzstan (–26,9%), Republica 
Uzbekistan (–0,8%).

Unele administraţii feroviare 
au admis scăderea volumului de în-
cărcare a mărfurilor faţă de nivelul 
anului trecut. E vorba de cele din 
Republica Azerbaidjan (–22,8%), 
Republica Tadjikistan (–11,9%), Re-
publica Uzbekistan (–0,9%), Ucraina 
(–3,3%), Republica Georgia (–7,6%), 
Republica Letonia (–16,5%).

Administraţiile feroviare din sta-
tele CSI şi Baltice au convenit asupra 
reducerii tarifelor pentru utilizarea va-
goanelor de marfă în 2018. În cadrul 
celei de-a 67-a şedinţe a Consiliului de 
transport feroviar al ţărilor-membre ale 
Comunităţii de la Riga a fost adoptată 
o decizie în acest sens. Consiliul, care 
anul acesta a marcat 25 de ani de la 
creare, coordonează activitatea trans-
portului feroviar în 18 ţări, ce practică 
ecartamentul 1520. 

În cadrul unei întrevederi bila-
terale cu administraţia SAD ”RJD”, 
după negocieri îndelungate delega-
ţia CFM a reuşit să păstreze statutul 
actual al trenului accelerat 61/62 Chi-
şinău–Sankt-Petersburg, cu condiţia 
măririi vitezei de circulaţie pe terito-
riul Moldovei până la 50 km/oră. 

A avut loc şi o întrevedere bilate-
rală între conducătorii CFM şi ”Ukrza-
liznîţea”, în cadrul căreia a fost pusă 
în discuţie problema organizării circu-
laţiei trenului modernizat nr.642/641 
Chişinău–Odessa. Pe parcursul lunii 
noiembrie curent colegii ucraineni 
au promis să ia o decizie pozitivă în 
acest sens. 

În opinia lui Edvins Berzinş, pre-
şedinte al Latvijas dzelcelş (LDz), 
(Calea ferată din Letonia), care a 
condus lucrările actualei şedinţe a 
Consiliului, ”cheia succesului com-
petitivităţii domeniului transportului şi 
logisticii este colaborarea internaţio-
nală. A contribui la aceasta este una 
dintre sarcinile principale ale Consi-
liului. Consfătuirile anuale constituie 
o formă reuşită pentru discutarea 
chestiunilor curente şi colaborarea în 
continuare”. 

Următoarea şedinţă a Consi-
liului de transport feroviar al sta-
telor-membre ale Comunităţii va 
avea loc în luna mai 2018 în Kâr-
gâzstan.

La data de 1 noiembrie curent comisia în frunte cu Serghei TOMŞA, 
vicedirector general al ÎS ”CFM”, responsabil de infrastructură şi 
tracţiune, a verifi cat gradul de pregătire pentru activitatea pe timp de 
iarnă a staţiilor Brătuşeni, Lipcani, Criva şi Postului blocare km 61. 

Urmează a fi  inspectate de către Iurii TOPALA, director general al ÎS 
”CFM”,  sectoarele de nord, sud şi centru ale CFM.

A demarat revizia de toamnă cu 
comisia a Magistralei Moldoveneşti
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E purul adevăr: calea ferată trăieşte atâta timp cât pe ea circulă 
trenuri. Şi nu doar pur şi simplu trenuri, ci garnituri încărcate. 
Vagonul e cel ce câştigă bani pentru necesităţile domeniului feroviar, 
asigurând dezvoltarea şi funcţionarea infrastructurii complicate a ÎS 
”Calea Ferată din Moldova”. Despre sarcinile colectivului gospodăriei 
vagoane a CFM şi planurile pentru viitorul apropiat a relatat redacţiei 
Victor GUTOVSKII, şef al serviciului vagoane.

ATITUDINE GRIJULIE PENTRU VAGOANE 

CALITATEA REPARAŢIILOR – 
 TEMELIA SECURITĂŢII

– Domnule Gutovskii, poves-
tiţi-ne, vă rog, despre domeniul 
vagoane, pe care-l conduceţi. 

– Serviciul vagoane este o 
mare întreprindere de exploatare 
şi reparaţie a Căii Ferate a Mol-
dovei. Ea include în prezent trei 
remize vagoane de bază, care 
execută reparaţia tuturor tipurilor 
de vagoane de marfă. De rând cu 
reparaţiile curente şi capitale pla-
nifi cate, în halele fi lialelor noastre 
sunt efectuate şi reparaţii capitale 
cu prelungirea duratei de exploa-
tare a vagoanelor. 

 Fiecare remiză de vagoane 
a Căii Ferate din Moldova are o 
anumită specializare. Toate lucră-
rile de reparaţie capitală cu pre-
lungirea termenului de exploatare 
sunt executate în conformitate cu 
instrucţiunile şi condiţiile tehnice, 
precum şi cu certifi catele, elibe-
rate de birourile de proiectare şi 
construcţie a vagoanelor ale SAD 
”RJD” pentru fi ecare în parte, ţi-
nându-se cont de asemenea şi de 
concluziile tehnice emise în urma 
diagnosticării respective de către 
organizaţiile autorizate. 

– Una dintre aceste orga-
nizaţii se afl ă la Sankt-Peters-
burg?

– Da. În luna septembrie a anu-
lui curent Calea Ferată a Moldovei 
a invitat experţi de la Centrul de 
expertiză în domeniul construcţiei 
de vagoane din Sankt-Petersburg. 
Cu ajutorul unor utilaje speciale ei 
au examinat o serie de vagoane 
cu termenul de exploatare expirat. 
O atenţie deosebită a fost acorda-
tă cutiilor vagoanelor noastre, care 
în urma reparaţiilor capitale ar pu-
tea benefi cia în mod real de pre-
lungirea cu 5-6 ani a termenului de 
exploatare. Vagoanele renovate 
vor putea circula practic prin toate 
statele CSI şi Ţările Baltice. 

– Ce tipuri de vagoane au 
fost testate?

– Colegii din Sankt-Petersburg 
au vizitat toate remizele vagoane 
de la noi. Au fost supuse exper-
tizei 51 unităţi de material rulant 
de marfă, printre care şi vagoane 
pentru transportarea cimentului, 
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a cerealelor, cisterne de benzină. 
Ele au fost declarate apte pentru 
exploatare, desigur, după reparaţii 
capitale serioase. Revenind aca-
să, specialiştii ne vor expedia so-
luţiile tehnice pentru fi ecare vagon 
în scopul prelungirii termenului de 
exploatare în continuare.

 Nu e prima vizită a experţilor 
din Rusia la Calea Ferată a Mol-
dovei. Aceste deplasări utile au în-
ceput în luna octombrie 2014. Pe 
parcursul ultimilor trei ani au fost 
reabilitate 1698 vagoane. 

În viitorul apropiat este pla-
nifi cată o nouă întrevedere. Admi-
nistraţia magistralei preconizează 
a renova capital circa 400 vagoa-
ne descoperite, care vor putea fi  
utilizate pe teritoriul Moldovei şi 
României. Iar în cazul semnării 
unui acord  bilateral cu Ucraina, 
vagoanele noastre vor putea fi  ex-
ploatate şi acolo.

– Care sunt obiectivele de 
bază ale serviciului vagoane?

– Funcţiile nemijlocite ale ser-
viciului vagoane ţin de asigurarea 
securităţii circulaţiei trenurilor şi 
protecţia muncii angajaţilor, ela-
borarea şi realizarea acţiunilor 
cu caracter tehnico-organizatoric 
în scopul prevenirii catastrofelor, 
accidentelor, rebutului în munca 
cu trenurile. Pentru a asigura con-
tinuitatea exploatării stocului de 
vagoane şi menţinerea acestuia în 
stare funcţională la Calea Ferată a 
Moldovei este aprobat şi se aplică 
un sistem bine reglat de îngrijire 
tehnică şi reparaţie a vagoanelor. 

– Domnule Victor Gutovskii, 
cum e soluţionată problema re-
novării stocului de vagoane?

– Există două căi: reparaţia 
capitală cu prelungirea termenului 
de exploatare şi achiziţionarea va-
goanelor noi. Aceasta va permite 
utilizarea efi cientă a capacităţilor 
de producţie ale remizelor va-

goane, păstrarea potenţialului de 
resurse umane al întreprinderilor 
şi presupune mai puţine investiţii 
decât în cazul achiziţionării vagoa-
nelor noi. În acest context, până 
în 2024 este planifi cată reparaţia 
capitală cu prelungirea termenu-
lui de exploatare a 300 vagoane 
şi achiziţionarea a 1400 vagoane 
noi. Pe parcursul perioadei date 
2520 vagoane vor fi  excluse din 
stoc şi casate. 

– Fireşte, este vorba de niş-
te lucrări costisitoare.

– Principalele capitole de 
cheltuieli în cazul reparaţiei capi-
tale a vagoanelor de marfă sunt 
achiziţionarea noilor boghiuri şi 
formarea osiilor montate noi. Pla-

nifi căm continuarea diagnosticării 
vagoanelor de către organizaţiile 
acreditate pentru a stabili resurse-
le restante ale parcului de vagoa-
ne în scopul prelungirii termenului 
de exploatare. Costul orientativ 
de reparaţie a unui vagon cu pre-
lungirea duratei de exploatare 

constituie 28,95 mii euro. Pentru 
reparaţia capitală a 300 vagoane 
cu prelungirea termenului de ex-
ploatare sunt necesare investiţii 
totale de 9,1 milioane euro. Achi-
ziţionarea boghiurilor şi roţilor noi 
pentru reparaţia capitală a vagoa-
nelor va costa 15 milioane euro. 
La ora actuală e încă devreme a 
vorbi despre achiziţionarea vagoa-
nelor de marfă noi din cauza lipsei 
mijloacelor băneşti în acest scop. 
Preţul mediu al unui vagon de mar-
fă nou este de circa 45 mii euro. 
Pentru a cumpăra 1400 vagoane 
noi în perioada anilor 2017-2024 
sunt necesare 63 milioane euro. 
Este vorba de investiţii serioase…

– Care sunt preocupările co-
lectivului serviciului vagoane la 
ora actuală?

– În prim-plan se afl ă pregăti-
rea subdiviziunilor pentru perioa-
da de iarnă 2017-2018. Această 
activitate responsabilă este la 
etapa fi nală. Au fost încheiate 

lucrările de pregătire a reviziilor 
tehnice a vagoanelor de marfă, 
reviziilor tehnice a vagoanelor de 
pasageri, posturilor de pregătire a 
vagoanelor de marfă etc. 

– Politica chibzuită în dome-
niul resurse umane este o com-
ponentă importantă a soluţionă-
rii cu succes a tuturor sarcinilor, 
ce stau în faţa serviciului vagoa-
ne. Cum este gestionată proble-
ma resurselor umane în cadrul 
serviciului vagoane?

– În gospodăria vagoane 
muncesc peste 1072 angajaţi, mai 
mult de jumătate din numărul lor 
sunt muncitori cu specialităţi de 
masă: revizori de vagoane şi lăcă-
tuşi pentru reparaţia materialului 
rulant. La ora actuală principala 
problemă la acest capitol este 
pregătirea revizorilor de vagoane. 
De mare ajutor în acest sens este 
Şcoala Tehnică Feroviară Basara-
beasca. Anul trecut acolo au fost 
pregătiţi 20 revizori de vagoane 
din rândul lăcătuşilor. Se acordă 
multă atenţie şi creşterii nivelului 
de califi care al angajaţilor noştri: 
pe parcursul anului 2016, au fost 
instruite la cursuri de califi care 
17 persoane.  

– Domnule Gutovskii, reie-
şind din cele relatate de Dum-
neavoastră, colectivul serviciu-
lui vagoane are planuri chib-
zuite, bine coordonate, pentru 
realizarea cu succes a cărora în 
cadrul fi lialelor se depun efor-
turi maxime. 

– Într-adevăr, aşa este. Şi 
principalul scop al tuturor proiecte-
lor şi iniţiativelor noastre este asi-
gurarea circulaţiei fără pericole a 
trenurilor pe toate sectoarele Căii 
Ferate a Moldovei. 
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Zinaida DIMOVA,

inginer-coordonator al serviciului mişcare 
al ÎS ”Calea Ferată din Moldova”

În pofi da situaţiei economice precare de la 
întreprindere, generată de factori de natură ex-
ternă, mai multe colective ale staţiilor feroviare 
îndeplinesc şi depăşesc indicatorii cantitativi 
şi calitativi de muncă. 

De la începutul anului volumul de încărcare la 
întreprindere a constituit în total 14701 vagoane, 
920,8 mii tone, şi comparativ cu perioada similară 
a anului trecut depăşirea alcătuieşte 17,6 la sută. 
În anul curent a crescut şi volumul descărcării măr-
furilor cu 3890 vagoane ori cu 21,5 la sută faţă de 
perioada respectivă a anului trecut.

O analiză a activităţii subdiviziunilor serviciu-
lui mişcare a demonstrat, că în primele 9 luni ale 
anului 2017 staţia Chişinău, condusă de I.Paladi, 
a obţinut rezultate bune la încărcatul şi descărcatul 
vagoanelor. Astfel,  planul de încărcare a mărfuri-
lor a fost îndeplinit în proporţie de 141,6 procente,  
la descărcare – 110,5 procente, fi ind descărcate 
2966 vagoane în locul celor 2683 planifi cate. Co-
lectivul staţiei Chişinău a înregistrat rezultate la 
fel de bune şi la economisirea energiei electrice 
– 16,4 mii kWh. 

Unul dintre cei mai importanţi indicatorii de 
muncă, şi anume planul de încărcare, a fost de-
păşit considerabil de staţia Vălcineţ, în frunte cu 

SPOREŞTE VOLUMUL DE ÎNCĂRCARE ŞI DESCĂRCARE 

Mişcăriştii depăşesc sarcinile, 
reduc consumurile de exploatare

V.Zabavnaia. Aici au fost încărcate 735 vagoane, 
52,1 mii tone, adică 103,5 procente faţă de plan. 

De remarcat activitatea bine coordonată a co-
lectivului staţiei Brătuşeni, condus de M.Iachim, 
care îndeplineşte lună de lună planurile la indica-
torii de bază. Pe parcursul a 9 luni la această staţie 
au fost încărcate 154,5 mii tone de mărfuri, planul 
la descărcare e realizat în proporţie de 129,1 pro-
cente. 

Rezultate bune la fi nalul perioadei analiza-
te  au înregistrat şi angajaţii staţiei Răuţel – şef 
A.Burlacu. Planul la descărcare fi ind 1101 vagoa-
ne, în realitate au fost descărcate 1444, adică 
131,2 procente,  au fost încărcate 27,6 mii tone. 

Au realizat planul de încărcare şi mişcăriştii 
staţiei Ghidighici, unde au fost încărcate 263 va-
goane, 9924 tone. La descărcare au făcut faţă 
sarcinilor colectivele staţiilor Ocniţa, Donduşeni, 
Drochia, Rogojeni, Ghindeşti, Alexăndreni, Mate-
uţi, Bălţi-Slobozia, Făleşti, Străşeni, Revaca, So-
coleni, Cimişlia, Comrat. 

Se cere de menţionat, de asemenea, că toate 
cele 7 staţii pe bază de autogestiune ale CFM au 
înregistrat economii la consumul de energie elec-
trică. Limita stabilită fi ind 680,9 mii kWh, în realita-
te s-au consumat 585,4 mii kWh, economisindu-se 
95,4 mii kWh. 

Angajaţii domeniului mişcare caută mereu 
rezerve pentru diminuarea consumurilor de ex-
ploatare, creşterea veniturilor, utilizarea efi cientă 
a mijloacelor tehnice şi îndeplinirea volumului de 
trafi c planifi cat.
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ÎN COLECTIVELE DE MUNCĂ ALE  CFM  

– Situaţia economico-fi nan-
ciară a magistralei noastre de-
pinde în mod decisiv de fl uxul 
concret al încărcăturilor în diver-
se perioade, de aceea ne stră-
duim să folosim toate rezervele 
accesibile în acest sens, pentru 
a contribui pe măsură la cauza 
comună, – a reiterat şefa staţiei. 
– Vreau să remarc că ne reu-
şeşte câte ceva. Numai în luna 
septembrie a.c. au fost încărcate 
şi expediate la destinaţie 11311 
tone de nisip silicios, 715 tone 
de grâu şi 605,6 tone de orz. În 
octombrie  cantitatea totală  de  
mărfuri încărcate a constituit 
peste 8000 tone. În luna iunie la 
staţie au fost descărcate 54 va-
goane cu pietriş pentru reparaţia 
şoselelor, fi ecare cu  capacitatea 
de 68-69 tone. În adresa staţiei 
au sosit de asemenea cisterne 
feroviare cu gaze lichefi ate. 

– Cine dintre agenţii eco-
nomici furnizează cele mai 
multe încărcături?

– Fireşte, SA „Tezeu-Lux” – 
partenerul nostru principal şi tra-
diţional. Fiind atrasă de tarifele 
fl exibile aplicate la calea ferată, 
întreprinderea a renunţat încă 
acum câţiva ani la transportul 
auto şi expediază la Chişinău 
nisipul silicios extras în zona 
adiacentă staţiei noastre doar 
pe calea ferată. Vagoanele des-
coperite folosite în acest scop 
sunt pre gătite cu migală pentru 
a fi  încărcate la revizia tehnică şi 
comercială Ocniţa. Acolo se în-
treprind acţiuni pentru astuparea 
fi surilor cutiilor vagoanelor, astfel 
încât să nu curgă marfa pe drum 
şi să fi e asigurată integritatea 
acesteia. Nisipul este considerat 
încărcătură pulverulentă grea cu 
volumul de 1100-2000 kg/m3. De 
atâta se ţine cont neapărat de 
acest aspect  în procesul încăr-
cării nemijlocite pe terenul spe-
cial al întreprinderii. Este impor-
tant a distribui în mod egal masa 
totală pe osiile vagonului. 

Nisipul silicios în calitate de 
materie primă pentru industria 
sticlei este transportat în loturi 
a câte 9 vagoane în adresa fi r-
melor comerciale de producţie  
Glass Container Prim şi Glass 
Container Company (fabrica de 
sticlă din Chişinău temporar sta-

Activitate cotidiană a mişcăriştilor  staţiei VălcineţActivitate cotidiană a mişcăriştilor  staţiei Vălcineţ
Vladimir DOBREANSCHI

ţionează). De la fi ecare lot buge-
tul căii ferate încasează 75000 
lei. Plus 1313 lei pentru serviciile 
de avansare a materialului rulant 
pe poziţiile de încărcare, evacua-
rea lui, operaţiunile de manevră, 

ce, spre deosebire de mulţi alţi 
agenţi economici, întreprinderea 
are perspectivă pe o perioadă 
îndelungată. Însuşind tehnolo-
gia extragerii nisipului, înlăturării 
din el a argilei şi înnobilării, fi r-

Principalele direcţii de activitate ale 
mişcăriştilor staţiei Vălcineţ din nordul 
republicii sunt organizarea procesării 
încărcăturilor şi asigurarea circulaţiei în 
regim cuvenit a trenurilor la joncţiunea 
cu Calea Ferată Sud-Vest din Ucraina. 
Am întrebat-o pe şefa staţiei Valentina 
ZABAVNAIA cum face faţă sarcinilor, 
înaintate de către conducerea magistralei, 
colectivul de aici. 

fi xarea cu saboţi a vagoanelor 
încărcate pe liniile de rezervă, 
completarea actelor etc. O dată 
pe lună sunt încasate de aseme-
nea plăţile pentru telegramele şi 
cererile contracost. 

E îmbucurător că agentul 
economic respectiv este dispus 
să colaboreze în continuare cu 
calea ferată. Or, în toamna cu-
rentă era gata să majoreze vo-
lumul de încărcare, dar l-a oprit, 
din păcate, lipsa vagoanelor, 
astfel încât planul de încărcare 
pe luna septembrie a fost chiar 
micşorat. E necesar a întreprin-
de acţiuni pentru a exclude ase-
menea probleme în viitor. În caz 
contrar agentul economic ar pu-
tea să recurgă din nou parţial la 
serviciile transportului auto, de-
oarece, aprovizionarea cu nisip 
a întreprinderilor de fabricare a 
sticlei face parte dintr-un proces 
tehnologic ce nu poate fi  între-
rupt. 

Avantajul colaborării econo-
mice cu SA „Tezeu-Lux” este evi-
dent pentru calea ferată, deoare-

neapărat fi xate, se întreprind 
acţiuni pentru înlăturarea lor. În 
biroul impiegatului de mişcare 
este expusă la vedere docu-
mentaţia de serviciu necesară. 
Există ungheraşe ale  securită-

fostei fabrici de articole din be-
ton armat. În localitatea Otaci 
din preajma staţiei funcţionează 
o zonă economică liberă. Creş-
terea numărului agenţilor econo-
mici de aici va impune mai de-
vreme ori mai târziu necesitatea 
perfecţionării bazei tehnico-ma-
teriale a staţiei. Va depinde mult 
de asanarea gospodăriei linii, 
starea căreia deja lasă de dorit. 
Din cauza putregaiului traverse-
lor este blocată linia nr.5 de în-
cărcare-descărcare, pe linia nr.3 
limita de viteză este de până la 
15 km/oră. 

În linii generale staţia este 
pregătită să activeze în condiţii de 
iarnă. Cele două centrale termice 
cu gaze de marca „Bogdan-50” 
automatizate sunt în stare bună 
de funcţionare, au fost testate. 
S-a stabilit cine va reglementa 
regimul de exploatare în depen-
denţă de temperatura mediului 
ambiant. Conştiincioase şi sârgu-
incioase, muncitoarele Nina Mo-
tuzoc şi Margareta Grosu menţin 
ordinea şi curăţenia în spaţiile de 
serviciu ale celor două clădiri, pe 
teritoriu. Odată cu remedierea 
situaţiei fi nanciare administra-
ţia căii ferate intenţionează să 
efectueze anumite lucrări de re-
construcţie la această staţie de 
frontieră, pentru a-i îmbunătăţi 
aspectul estetic şi a o face mai 
atractivă în ochii călătorilor. Este 
vorba de înlocuirea ferestrelor 
vechi ale clădirilor biroului mar-
fă şi postului CE cu altele noi, 
moderne, reparaţia WC-ului şi a 
pavajului pieţii din preajma gării. 
Până la sosirea îngheţurilor con-
structorii vor curăţa  groapa de 
gunoi. 

Muncesc cu multă compe-
tenţă  Zinaida Scripnic, casier 
superior de marfă-bilete, Galina 
Reabco şi Ludmila Filipciuc, ca-
sieri de marfă-bilete, recepţione-
rele Ana Palka şi Aliona Pavlova, 
impiegaţii de mişcare Serghei 
Klimciuk, Svetlana Paticiuk, Ni-
colae Sapojnik, Ion Ţopa şi Na-
talia Plămădeală.

În imagini: 
1. În zona de încărcare a SA 

„Tezeu-Lux”
2. Zinaida Scripnic, casier su-

perior de marfă-bilete
3. Şefa staţiei Valentina Zabavnaia

Imagini: Iurie KOZLOV

ma „Tezeu-Lux” este capabilă 
să furnizeze anual până la 100 
mii tone de nisip silicios de ca-
litate, ce devine tot mai solicitat. 
Cu ceva timp în urmă asemenea 
nisip era importat din Rusia la 
un preţ mare, adăugându-se şi 
cheltuielile de transport, taxele 
vamale. Conform calculelor,  re-
zervele de nisip de la noi, fi ind 
extrase în acelaşi volum ca şi 
în prezent, ar fi  sufi ciente minim 
pentru 60-70 de ani. 

În ce priveşte activitatea de 
asigurare a securităţii circulaţiei, 
la staţie i se acordă de aseme-
nea o mare atenţie. În ture la pa-
noul dirijării mijloacelor de bloca-
re automată muncesc impiegaţi 
cu experienţă. Totuşi, nu sunt de 
prisos instruirile tehnice organi-
zate în mod regulat, controalele 
inopinate. Un rol semnifi cativ în 
menţinerea disciplinei de pro-
ducţie îl au reviziile lunare cu co-
misia, organizate de şefa staţiei 
în comun cu maistrul districtului 
de picheri şi electromecanicul 
SCB. Lacunele depistate sunt 

ţii circulaţiei, protecţiei sănătăţii 
şi securităţii muncii,  explicaţiile 
privind consecutivitatea acţiu-
nilor impiegatului de mişcare în 
condiţiile dereglării funcţionării 
instalaţiilor centralizării electrice, 
modele de completare a docu-
mentelor de tren, procedura de 
fi xare a vagoanelor pe liniile de 
rezervă ş.a. Standul  „Informaţii” 
relatează despre locurile supuse 
erodării în cazul ploilor abunden-
te (km 198-200, 205-206 şi 207-
208),  orarul turelor impiegaţilor 
de mişcare, planurile tematice 
ale instruirilor tehnice (în pre-
zent – pentru ultimul trimestru al 
anului curent), regulile regimului 
intern etc.

Zona economică adiacentă 
staţiei Vălcineţ are o bună per-
spectivă de dezvoltare. Ar putea 
să-şi reia activitatea, bunăoa-
ră, Fabrica de ulei, vestită pe 
timpuri în tot spaţiul ex-sovietic 
graţie producţiei sale. O fi rmă 
comercială intenţionează deja 
să producă materiale de con-
strucţie pentru export pe baza 
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INTERVIU ACTUAL

– Specialiştii postului de revizie teh-
nică Ocniţa, subordonat remizei vagoane 
nr.3 Bălţi, au fost şi sunt mereu uniţi, disci-
plinaţi, dispuşi să muncească conştiincios. 
De aceea nu e difi cil pentru mine a obţine 
înţelegere din partea lor când e vorba de 
îndeplinirea sarcinilor, – a remarcat con-
ducătorul. – Revizia tehnică o înfăptuiesc 
consecutiv patru ture, conduse de revizorii 
superiori cu experienţă Vladimir Ceaban, 
Anatolie Ganzeliuc, Vladimir Melov şi Ser-
ghei Vidaico. Pe parcursul a 20 de ore so-
sesc la staţie cinci trenuri de pasageri şi în 
medie şapte marfare. De rând cu aceasta, 
revizorii şi locomotivarii se deplasează la 
staţiile liniare, în particular, la Vălcineţ, Bră-
tuşeni şi Lipcani, unde are loc încărcarea 
nisipului, pietrişului şi cerealelor. Muncim 
în strânsă legătură tehnologică cu opera-
torii de vagoane şi impiegaţii de mişcare. 
Fiecare tură este dotată cu instrumentele 

VAGONUL ÎN STARE BUNĂ – 
GARANŢIA SECURITĂŢII CIRCULAŢIEI

Vladimir DOBREANSCHI
revizorilor noştri au fost 
depistate 10 vagoane cu 
defecte ale osiilor mon-
tate, 4 – cu defecte ale 
mecanismelor de frânare, 
1 – cu boghiul defectat 
şi 3 – cu probleme la cu-
plele automate. Aseme-
nea cazuri au avut loc 
şi mai înainte, deoarece 
vagoanele ucrainene au 
o stare tehnică precară. 
Nu e greu de imaginat ce 
pierderi fi nanciare ar fi  su-
portat magistrala noastră, 
dacă defectele n-ar fi  fost 
depistate la timp. Revizia 
tehnică şi comercială de la 
Ocniţa este ultimul post de 
control şi pentru vagoane-
le, ce se deplasează din 
Moldova peste hotare pe 
sectorul de nord al căii 
ferate. Rebutul tehnic depistat este înlăturat 
la postul de reparaţie cu detaşare. Tot aici 
pregătim  vagoanele pentru încărcare. Pos-
tul este dotat cu aparataj de sudare, cricuri şi 
macarale, o instalaţie de compresie. 

– Cu ce probleme vă confruntaţi cel 
mai frecvent în activitatea cotidiană?

– Principala este problema specialişti-
lor. Deocamdată ne lipsesc patru revizori de 
vagoane. De aceea, în funcţie de sosirea şi 
expedierea vagoanelor, are loc transferarea 
specialiştilor dintr-o tură în alta. Sperăm să 
remediem situaţia din contul atragerii şi in-
struirii tinerilor. Avem în colectiv novici, am 
depus cerere de asigurare a acestora cu 
îmbrăcăminte groasă pentru perioada rece. 

Profi tând de ocazie, vreau să-i nomi-
nalizez pe cei mai sârguincioşi feroviari. De 
rând cu revizorii superiori menţionaţi deja, 
merită cuvinte de laudă colegii Petru Coli-
baba, Alexandru Bordian, Oleg Jurac, ope-
ratorii de vagoane Maria Şelegon, Serghei 
Perestan, Ala Ganzeliuc, Natalia Naida, 
Olga Smâcioc şi alţii. În timpul instruirilor 
tehnice şi activităţii cotidiene ne străduim să 
mobilizăm colectivul la îmbunătăţirea calităţii 
reviziei tehnice a materialului rulant. Aceasta 
constituie chezăşia asigurării securităţii cir-
culaţiei. 

În imagine: Tudor Smâcioc, şef al reviziei 
tehnice şi comerciale Ocniţa

Imagine: Iurie KOZLOV

Zi de zi prin staţia nodului feroviar Ocniţa se deplasează 
trenuri de pasageri pe curse internaţionale. Dar şi multe 
marfare, atât cele formate la Calea Ferată a Moldovei, cât şi 
garniturile de tranzit. Verifi carea tehnică a acestora revine 
colectivului reviziei tehnice şi comerciale de la staţie, 
în fruntea căruia din 1 martie anul curent se afl ă Tudor 
SMÂCIOC. Anterior el a activat revizor superior de tură, a 
absolvit Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii 
din Moldova. 

1

Chişinăul are locuri minunate, unde nici nu observi parcă mersul istoriei. Unul dintre ele se 
afl ă pe strada Vlaicu Pârcălab, 48, mai exact, edifi ciul de la această adresă, în care deja mai 
bine de 70 de ani îşi are sediul Administraţia Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova”. 

Iniţial clădirea de la intersecţia străzilor Vlaicu Pârcălab şi Veronica Micle a găzduit 
Tribunalul de circumscripţie. Ea a fost construită în 1887 după proiectul vestitului arhitect 
Alexandru Bernardazzi. Edifi ciul a fost unul dintre primele sedii administrative construite în 
Chişinău anume în acest scop. 

Judecând după aspectul exterior, trecerea timpului nu afectează această minunată 
creaţie arhitecturală. Meritul aparţine în mare parte şi administraţiei Căii Ferate a Moldovei, 
care manifestă atitudine grijulie faţă de clădire, conştientizând adevărul că trebuie reparată 
periodic. 

La fel e şi acum, în pofi da situaţiei fi nanciare complicate a magistralei. Au fost alocate 
mijloace pentru reparaţia faţadei principalului sediu al CFM. Lucrările se desfăşoară sub con-
ducerea lui Serghei Gorincioi, şef al serviciului administrativ al ÎS ”Calea Ferată din Moldova”.

VESTE BUNĂ

Vechiului edificiu i s-a renovat faţadaVechiului edificiu i s-a renovat faţada
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necesare, staţii de radio portative, precum 
şi cu lanterne, becurile cărora au fost înlo-
cuite cu diode în scopul iluminării mai bune 
pe timp de noapte şi măririi perioadei dintre 
încărcările acumulatoarelor. Gradul de în-
călzire a bucşelor vagoanelor este verifi cat 
cu ajutorul a două instalaţii PONAB (din-
spre Bălţi şi Larga) şi DISK (direcţia Vălci-
neţ). Informaţiile furnizate de senzori sunt 
transmise imediat operatorului de vagoane. 
Revizorii mai au încă o misiune importantă: 
de a participa la recepţionarea şi predarea 
materialului rulant de marfă la staţia ucrai-
neană de frontieră Moghiliov-Podolsk. 

– Care sunt benefi ciile pentru Magis-
trala Moldovenească de pe urma acestei 
participări?

– Cu ajutorul ei se pune barieră în calea 
rebutului tehnic, care ar putea să pătrundă 
din direcţia Căii ferate Sud-Vest. Numai în 
luna septembrie, bunăoară, graţie vigilenţei 

În imagini: 
1. Serghei Gorincioi împreună cu Ma-

riana Rotari şi Agripina Iachim, zugrave 
de categoria a V-a din cadrul secţiei edi-
fi cii civile

2. Macaragiul Dumitru Şarkov
3. Aspectul general al clădirii

Imagini: Iurie KOZLOV 

Irina KRAEVSKAIA
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Locomotivele nu trebuie să întârzie

Vladimir DOBREANSCHI

PREGĂTIREA CĂTRE IARNĂ – LA ORDINEA ZILEI

– Deoarece aici muncesc 
specialişti buni, perseverenţi, 
competenţi în domeniu, altfel nici 
nu poate fi , – a reiterat conducă-
torul. – Ei conştientizează necesi-
tatea îndeplinirii sarcinilor, pe care 
le are depoul. Aceasta permite 
asigurarea cu locomotive fără 
întrerupere şi la timp a trenurilor, 
care se deplasează pe sectorul 
respectiv, precum şi operaţiunile 
de manevră atât la staţia nodului 
feroviar, cât şi la staţiile liniare, 
unde se formează fl uxul de marfă. 

– Din câte ştiu, şi dumnea-
voastră sunteţi parte a acestei 
categorii de specialişti…

– Colectivul îmi este foarte 
apropiat, deoarece aici m-am for-
mat ca specialist, muncind vreo 
zece ani în calitate de mecanic- 
secund şi optsprezece – meca-
nic de locomotive magistrale. Am 
obţinut categoria I de califi care. 
În ultima perioadă substituiam 
un mecanic-instructor. Experienţa 
acumulată mă ajută la organizarea 
muncii. Cunosc bine starea sufl e-
tească a oamenilor, problemele 
ce-i frământă. La fel de bine sunt 
familiarizat cu specifi cul sectorului 
de tracţiune, care se întinde de la 
postul blocare km 61 al direcţiei 
Cernăuţi până la Ocniţa, Vălcineţ, 
Bălţi. Activez fără întrerupere în 
transportul feroviar de când am 
absolvit Colegiul Feroviar din Lvov 

în 1989. Am făcut studii la distanţă 
şi la Institutul de Ingineri în Trans-
port din Dnepropetrovsk. 

– Ce contingent de feroviari 
activează în prezent la depou?

– Trafi cul de pasageri este 
deservit de 9 echipaje de locomo-
tivă, cel de marfă – de 2 mecanici 
de locomotivă şi 9 mecanici-se-
cunzi. Alte 4 echipaje muncesc cu 
locomotivele de manevră. Acest 
număr este insufi cient, evident. 
Sunt necesari specialişti supli-
mentari, deşi în prezent nu e deloc 
uşor a-i recruta. Totuşi, eforturile 
întreprinse s-au soldat cu anumite 
rezultate pozitive în acest sens. 
Două persoane – Nicolae Corsan 
şi Andrei Seinic – au fost instru-
ite nemijlocit la depoul nostru şi 
deja şi-au demonstrat abilităţile 
în calitate de mecanici-secunzi. 
Este destul de perspicace An-
drei Morari, în prezent stagiar. La 
etapa de probe pentru funcţia de 
mecanic de locomotivă se afl ă An-
drei Conarciuc şi Serghei Iutiş. În 
curse pleacă împreună cu ei me-
canicii-instructori Victor Perjovski 
şi Andrei Melnic, care îi ajută, le 
oferă sfaturi. Cunoştinţele teore-
tice căpătate în cadrul instruiri-

lor tehnice sunt consolidate în 
practică, devin mai accesibile, 
sunt însuşite mai bine.

– Ce lucrări mai îndepli-
neşte colectivul, în afară de 
remorcare?

– Am organizat revizia de 
toamnă cu comisia a două loco-
motive magistrale, a unei secţii 
de locomotivă şi a tehnicii de 
manevre. În cadrul ei are luc- 
ermetizarea cabinelor în prag 
de iarnă, lichidarea scurgerilor 
de combustibil şi ulei, spălarea 
murdăriei din compartimente 
etc. La efectuarea acestor lu-
crări echipajele de locomotivă 
sunt ajutate de lăcătuşii Vitalie 
Şumski, Vitalie Seinic şi Igor 
Polişciuk. Din păcate, rămâne 
deocamdată vacantă funcţia 

de lăcătuş-electrician. La fel de 
importantă este disponibilitatea 
mecanicilor de locomotivă şi a 
mecanicilor-secunzi de a econo-
misi combustibilul şi lubrifi anţii. 
Am avut discuţii explicative cu an-
gajaţii, după care lupta pentru di-
minuarea cheltuielilor s-a îmbună-
tăţit. Deşi locomotivele sunt foarte 
vechi şi practic şi-au iepuizat re-
sursele de fabricaţie, subdiviziu-
nea în ansamblu reuşeşte să evi-
te supraconsumul de combustibil.
Or, unii mecanici de locomotivă, 
printre care, bunăoară, Ghenadie 
Vacariuc şi Vitalie Moscal, obţin 
chiar economii, aplicând regimuri 
optime de remorcare a trenurilor 
în funcţie de specifi cul sectorului. 

– Ce puteţi spune despre 
organizarea odihnei echipajelor 
de locomotivă?

– La etajul doi al blocului ad-
ministrativ-habitual este amplasa-
tă casa de odihnă a echipajelor 
de locomotivă. Acolo feroviarii au 
posibilitatea să se spele, să încăl-
zească bucatele la aragaz şi să ia 
masa, să se odihnească înainte 
de cursă. Funcţionarele de servi-
ciu Ala Gavriliuc, Ala Cojocari şi 
altele au grijă ca lenjeria de pat să 
fi e curată, în încăperi să domneas-
că ordinea. Sistemul termic este 
pregătit de iarnă. În subsolul blo-
cului administrativ-habitual a fost 

amenajată acum câţiva ani o mică 
sală de sport, unde există aparate 
de antrenament, mese de tenis. Pe 
teritoriu se afl ă un foişor cufundat 
în verdeaţă, o fântână cu apă cura-
tă. Depoul are o prisacă, amplasa-
tă în livada de meri de lângă liniile 
de tracţiune. Vuietul locomotivelor 
nu deranjează deloc albinile. 

– Cine sunt cei mai sârguin-
cioşi feroviari?

– Toţi angajaţii noştri mun-
cesc bine. De rând cu specialiştii 
menţionaţi deja, merită apreciere 
şi mecanicii de locomotivă Marin 
Popovski, Victor Jerebeţ, Alexan-
dru Filipciuc, mecanicii-secunzi 
Leonid Frasiniuc, Vitalie Virski, 
impiegaţii de serviciu în depou 
Alexandru Smâcioc şi Ion Burlac, 
precum şi mulţi alţii. Noi suntem 
dispuşi, prin eforturi comune, să 
facem şi de acum înainte tot posi-
bilul pentru ca în perioada mai di-
fi cilă a iernii să asigurăm la nivelul 
cuvenit remorcarea trenurilor de 
marfă şi pasageri. 

În imagini:
1. Şeful depoului locomotive 

de rulaj Ocniţa Valeriu Nosatâi
2. Impiegatul de serviciu în de-

pou Alexandru Smâcioc înmânează 
foaia de parcurs mecanicului de 
categoria a II-a Vasile Frasiniuc şi 
mecanicului-secund Serghei Braga

Imagini: Iurie KOZLOV

Un rol important în asigurarea cu locomotive 
a trenurilor pe segmentul Ocniţa îl are depoul 
locomotive de rulaj din localitate. La data de 
25 august curent conducerea acestei fi liale 
a fost încredinţată lui Valeriu NOSATÂI. 
Contactându-l, am ţinut să afl u cum munceşte 
colectivul în această perioadă de toamnă. 
Răspunsul a fost: în regim cuvenit!
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Temperaturile scăzute din 
primele zile ale ultimei luni de 
toamnă amintesc o dată în plus, 
că în curând se va instala frigul. 
În mod tradiţional toate fi lialele 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova” 
se pregătesc anticipat pentru 
această perioadă responsabilă. 
N-a constituit o excepţie nici anul 
curent şi nici secţia Chişinău ali-
mentare cu energie electrică. 

Astfel, bunăoară, încă în zi-
lele fi erbinţi de vară aici a fost 
creată o comisie permanentă, ce 
urma să asigure pregătirea la timp 
şi calitativă a gospodăriei şi anga-
jaţilor secţiei Chişinău alimentare 
cu energie electrică pentru activi-
tatea în perioada de toamnă-iarnă 
2017-2018, să se îngrijească de 
condiţiile necesare pentru funcţi-
onarea stabilă şi sigură a fi lialei. 
Comisia este condusă de Igor 
Tomciac, şef al secţiei alimentare 
cu energie electrică din capitală. 

Către începutul lunii octom-

brie administraţia secţiei a pre-
zentat serviciului alimentare cu 
energie electrică un raport deta-
liat privind realizarea acţiunilor 
de pregătire a gospodăriei secţiei 
Chişinău alimentare cu energie 
electrică pentru activitatea în peri-
oada de toamnă-iarnă 2017-2018, 
în care era specifi cat, printre alte-
le, că planul operativ de acţiune 
al personalului din domeniul ex-
ploatare în cazul instalării unor 
condiţii meteorologice complicate 
a fost revăzut, fără a fi  adăugate 
careva modifi cări ori completări. 
La data de 1 octombrie curent în 
secţie munceau 8 novici. Toţi au 
fost instruiţi, testaţi şi li s-a permis 
să muncească de sine stătător. 
Pentru asigurarea cu haine calde 
şi încălţăminte specială secţia are 
nevoie de 21 scurte groase, 21 
perechi de pantaloni, 28 perechi 

de cizme şi 34 perechi de ghete. 
Până la data de 1 noiembrie au 
fost pregătite instrumentele pentru 
curăţarea zăpezii. A fost verifi cat 
sistemul de încălzire. 

În prezent secţia nr.1 alimen-
tare cu energie electrică dispune 
de 24 unităţi de transport, inclusiv 
22 maşini şi 2 tractoare. 22 din ele 
sunt exploatate 15 ani şi mai mult, 
2 – deja 10-15 ani. Până la înce-
putul lunii octombrie 15 unităţi de 
transport au fost supuse reviziei 
tehnice, sunt în stare bună şi pre-
gătite pentru exploatare în condiţii 
de iarnă, altele 5 sunt conservate. 

În urma verifi cării detaliate 
a staţiilor electrice mobile şi sta-
ţionare s-a constatat, că staţiile 
electrice staţionare de la Călăraşi, 
Chişinău (direcţia căii ferate), cele 
mobile de la staţiile Ungheni şi 
Chişinău sunt funcţionale, iar sta-

ţiile electrice staţionare de la Pâr-
liţa şi Bereşti necesită reparaţie 
capitală şi nu pot fi  exploatate. 

Deoarece lipseşte specialistul 
respectiv, la posturile de alimenta-
re AB şi PE practic nu este contro-
lată starea protecţiei (ea s-a făcut 
doar în proporţie de 3 la sută). Au 
fost verifi cate planşeele clădirilor, 
dovadă servind actele prezente în 
biroul tehnic al secţiei. 

Conform grafi cului PPR, are 
loc revizia liniilor de 10 kV AB şi 
PE la toate sectoarele, şi anume 
siguranţa fi xării cablurilor, lacune-
le sunt înlăturate. Deoarece listele 
de personal ale reţelelor electrice 
zonale sunt incomplete, până la 
data de 1 octombrie grafi cul PPR 
a fost îndeplinit doar în proporţie 
45 la sută. Continuă verifi carea 
stării traseelor liniilor de 10 kV AB 
şi PE: la începutul lunii octombrie 

s-au curăţat 20,64 km de traseu, 
planul fi ind 27 km. A fost verifi cată 
starea a jumătate din instalaţiile 
de iluminare exterioară în zonele 
de intrare şi ieşire ale staţiilor con-
form grafi cului PPR. Până la data 
de 1 octombrie au fost înlocuiţi 
579 izolatori la linia de 10 kV, pla-
nul fi ind 350. Până la aceeaşi dată 
au fost schimbate 360 traverse 
defectate. Specialiştii secţiei n-au 
putut să asigure norma de rezis-
tenţă a instalaţiilor de legare la 
pământ din cauza lipsei metalului, 
deoarece serviciul aprovizionare 
tehnico-materială n-a satisfăcut 
cererea secţiei nr.1 alimentare cu 
energie electrică. 

Iarna cu caracterul ei nărăvaş 
va sosi în curând. Feroviarii Magis-
tralei Moldoveneşti, la fel ca şi anii 
trecuţi, sunt pregătiţi să asigure se-
curitatea circulaţiei trenurilor, desfă-
şurarea continuă a trafi cului de mar-
fă şi pasageri. La aceasta e consi-
derabil şi aportul specialiştilor secţiei 
alimentare cu energie electrică din 
capitală, care în cele mai complicate 
condiţii climaterice îşi execută obli-
gaţiunile califi cat şi operativ. 

Liliana NICHIFOROV  Energeticienii din capitală vor asigura 
circulaţia în condiţii meteo complicate 
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LINIA ŞI GOSPODĂRIA LINII

CONDIŢII DE MUNCĂ DIFICILE, 
DAR SARCINILE TREBUIE ÎNDEPLINITE

Vladimir DOBREANSCHI

Sectorul de cale ferată îngrijit de secţia linii nr.6 Ocniţa este unul dintre cele 
mai complicate atât ca relief, cât şi din cauza numărului mare de curbe cu rază 
mică. Probleme suplimentare creează focarele de putregai ale traverselor de 
lemn, lipsa acută a materialelor noi din suprastructura liniei pentru efectuarea 
reparaţiilor. Dar obligaţiunea de a menţine gospodăria linii în stare adecvată 
pentru asigurarea securităţii circulaţiei trenurilor rămâne în vigoare.  Ba chiar 
responsabilitatea devine şi mai mare. De aceea colectivul fi lialei, care se bucură, 
fi reşte, de susţinere din partea administraţiei magistralei, îşi îndreaptă toate 
eforturile spre căutarea şi folosirea fi ecărei rezerve rămase încă accesibilă. 
Aceasta permite a menţine punctajul în cadrul parametrilor planifi caţi, după 
cum mi-a relatat Vasile GUŢUL, şef-adjunct al secţiei. Or, există şi anumite 
limite de viteză. Ce acţiuni concrete au fost realizate în sezonul actual?

– Deocamdată nu este vorba de re-
paraţii capitale, – a explicat conducătorul. 
–  Din cauza problemelor de ordin econo-
mico-fi nanciar, a lipsei acute de mijloace 
pentru achiziţionarea materialelor secţia 
n-a executat reparaţii capitale de trei ani. 
Sperăm ca în viitor lucrurile să se schim-
be în bine. Deocamdată însă punem ac-
centul în special pe îngrijirile curente, ce 
constau în verifi carea strictă a stării şine-
lor şi traverselor, înlăturarea operativă a 
devierilor de la normă depistate. Plus în-
dreptarea, riparea, înlocuirea singulară a 
traverselor în funcţie de rezerva existentă 
şi gradul de necesitate. În anul curent de-
ocamdată n-am primit traverse late, deşi 
avem mare nevoie de ele pentru a le poza 
la curbe, în special pe direcţia Vălcineţ. La 
indicaţia serviciului, s-a acordat o atenţie 
sporită staţiei Brătuşeni şi ramifi caţiei 
feroviare adiacente. Deoarece pe secto-
rul respectiv s-a intensifi cat munca cu în-
cărcăturile, conducerea căii ferate a alo-
cat pentru reparaţia liniilor un lot de tra-
verse din beton armat şi lemn (ultimele – 
produse în Belarus). În consecinţă a fost 
redresată parţial linia de încărcare, unde 
se pot afl a concomitent peste douăzeci 
de vagoane descoperite. Viteza admisibi-
lă pe sector este de până la 25 km/oră. 
Astfel se realizează în practică strategia 
magistralei de a consolida, în condiţiile 
defi citului de materiale, mai întâi acele 
sectoare, de funcţionarea bună a cărora 
depind în mod direct veniturile bugetului 
feroviar. Graţie acţiunilor întreprinse vite-
za medie de circulaţie a trenurilor în zona 

Medveja s-a majorat până la 40 km/oră. 
În acelaşi scop au fost realizate o serie 
de acţiuni de asanare pe sectorul Lip-
cani–Criva–postul blocare km 6, pe care 
este transportat pietriş şi se deplasează 
trenurile ucrainene. 

M-am interesat şi de alte aspecte ale  
activităţii picherilor ocniţeni. Bunăoară, în 

procesul de exploatare îndelungată pe 
unele sectoare linia s-a lăsat, aceasta  
observându-se mai ales în timpul îndrep-
tării tronsoanelor de şine. În astfel de ca-
zuri se adaugă pietriş de granit. Din cele 
29 vagoane de pietriş solicitate de secţie, 
comanda a fost îndeplinită deja în propor-
ţie de o treime. În aşteptarea următoare-
lor loturi, picherii nu contenesc să com-
penseze lipsa materialului din resursele 

proprii. În zona staţiei nodului feroviar au 
fost adunate vreo trei platforme de pietriş.

Un regim adecvat de activitate al dis-
trictelor de picheri este imposibil fără orga-
nizarea aprovizionării stabile cu combus-
tibil şi lubrifi anţi. Calea ferată se străduie 
să acorde ajutor şi în acest sens, însă din 
cauza aceloraşi probleme fi nanciare can-

titatea de combustibil alocată este totuşi 
insufi cientă. Picherii nu se descurajează 
şi încearcă să folosească cât mai raţional 
tot ce primesc. Pentru asigurarea funcţio-
nării staţiilor electrice, bunăoară, e nece-
sară săptămânal o cantitate de 10-20 litri 
de benzină. Cele două motolocomotive, 
care se deplasează regulat pe linie, au 
nevoie de motorină.

Cât despre instrumente, fi ecare mais-
tru-picher ori brigadier ştie ce importanţă 
are să posezi un şablon bun, care permite 
măsurarea exactă a ecartamentului, chiar 
până la un milimetru. Recent conducerea 
căii ferate a achiziţionat pentru secţiile li-
nii şapte asemenea şabloane noi. Iar răn-
gile pentru ripare, târnăcoapele cu cap 
ascuţit, cele pentru burat şi multe alte in-
strumente sunt confecţionate nemijlocit în 
atelierele mecanice ale subdiviziunii. Tot 
acolo sunt reparate roţile vagonetelor mo-
norai şi motoarele electrice ale ciocanelor 
de burat traverse. 

La fel ca şi alte sectoare ale magis-
tralei, secţia linii se confruntă de aseme-
nea cu problema specialiştilor. Nu e vorba 
doar de montatori de linie. Trebuie conso-
lidată cu oameni tineri categoria specia-
liştilor din veriga medie – maiştri şi briga-
dieri. Actualmente vârsta medie a acesto-
ra este de 45 de ani. În scopul soluţionării 

problemei specialiştii secţiei discută cu 
tinerii din localităţile adiacente căii ferate, 
reveniţi la baştină după serviciul militar. 

O serie de acţiuni de menţinere în or-
dine a construcţiilor inginereşti realizează 
podarii şi muncitorii la terasament din ca-
drul secţiei. După ce serviciul securitatea 
şi sănătatea în muncă al CFM a organizat 
pe baza secţiei antrenamente privind în-
suşirea deprinderilor de folosire a echipa-
mentului alpinist, achiziţionat din mijloa-
cele căii ferate, au fost executate lucrări 
de evacuare a pietrelor pe stâncile de 
pe sectorul Naslavcea–Verejeni. Pe po-
dul de la staţia Lipcani au fost schimbate 
grinzile. Au fost curăţate de mâl canalele 
şi chiuvetele. 

Cât priveşte pregătirile către activita-
tea în condiţii de iarnă, muncitorii de la dis-
tricte au reparat cosmetic cu forţe proprii 
clădirile şi construcţiile, sobele. În calitate 
de combustibil va fi  folosit nu doar cărbu-
nele furnizat de calea ferată, ci şi traver-
sele de lemn deteriorate, obţinute în urma 
pozărilor singulare. Au fost pregătite de 
exploatare centralele termice autonome 
pe gaze şi celelalte elemente ale siste-
melor de încălzire, care asigură cu agent 
termic blocul administrativ-habitual de la 
sediul central al secţiei. În eventualitatea 
unor ninsori abundente a fost creată re-
zerva necesară de mături, sunt pregătite 
mijloacele tehnice de curăţare a zăpezii. 
Este pe cale de soluţionare asigurarea cu 
echipament special a novicilor. 

Nu pot fi  trecute cu vederea clădirile 
de pe linie, care demult nu mai sunt ne-
cesare. La timpul cuvenit au fost depuse 
în instanţele republicane respective docu-
mentele cu privire la casarea acestora  şi 
acum este aşteptată decizia defi nitivă. 

În linii generale, colectivul secţiei linii 
nr.6 este pregătit pentru revizia de toam-
nă cu comisia, dar şi pentru activitatea în 
condiţii de iarnă, care, conform sinoptici-
lor, promite a fi  aspră.

În imagini:
1. Absolvent al Institutului de Ingineri 

în Transportul Feroviar din Dnepropetrovsk, 
Vasile Guţul munceşte în transport din 1979. 
Parcurgând toate etapele avansării în carieră 
– montator de linii, brigadier, maistru-picher, 
deja al 17-lea an el îndeplineşte funcţia de şef-
adjunct al secţiei linii nr.6

2. Grupul de montatori ai districtului con-
dus de maistrul-picher Igor Gavinski  are grijă 
de starea liniilor în zona staţiei nodului fero-
viar Ocniţa. În caz de necesitate ei participă 
şi la descărcarea, distribuirea la sectoare a 
traverselor şi grinzilor sosite în adresa secţiei

3. Montatorii de linii Ion Sosna şi Ion Dro-
zd execută operaţiunea de îndreptare a ecar-
tamentului

Imagini: Iurie KOZLOV

1

2

3
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Tânăr sufletul fiindu-ţi... 
SECRETELE MĂIESTRIEI

Lecţiile de cultură fi zică sunt un pro-
ces creativ, ce presupune o anumită ex-
perienţă. Valeriu Rusakov a acumulat 
toate acestea din tinereţe. Înainte de a 
se angaja la colegiu acum şaisprezece 
ani, el îşi înscrisese deja la activ un so-
lid stagiu sportiv. Pasionat de fotbal, a 
absolvit Colegiul Republican de Cultură 
Fizică. A activat în calitate de metodist-in-
structor la vestita asociaţie de producţie 
”Răut” şi paralel antrena echipa de fotbal 
a întreprinderii, care ocupa deseori locuri 
de frunte la competiţiile republicane. Pe 
parcursul a circa nouăsprezece ani a fost 
şef de studii la Şcoala Sportivă de Fotbal 
pentru Copii şi Tineret din Bălţi. În 1990, 
pentru succesele în arbitrarea meciurilor 
de fotbal de nivel municipal şi republican, 
s-a învrednicit de titlul onorifi c „Arbitru de 
categorie republicană”. 

În urma anumitor circumstanţe Vale-
riu Rusakov a devenit profesor la colegiul 
tehnic.

– În vara anului 2001, la şcoala spor-
tivă, unde activam, aveau loc competiţii 
la mini-fotbal între fete, – îşi aminteşte  
veteranul. – În timpul lor s-a apropiat de 
mine o bună cunoştinţă – Eugeniu Ale-
xeev, învăţător de educaţie fi zică la cole-
giu, şi mi-a zis: ”Uite, eu mă mut cu traiul 
în Abakan. Nu cunoşti pe cineva, care 
ar veni la colegiu în locul meu?” M-am 
gândit atunci că aş putea să încerc chiar 
eu, şi deja la data de 1 septembrie eram 
angajat la instituţia de învăţământ cu 
profi l feroviar. În acea perioadă era di-

Nicolae ANDRUH,

veteran al jurnalisticii sportive

rector Vladimir Bejan. Au trecut mulţi ani 
de atunci, dar nu regret alegerea făcută, 
deoarece m-am pomenit într-un minunat 
colectiv de pedagogi, am găsit aici copii 

serioşi, creativi, instruirea cărora a 
fost mereu o plăcere. 

Valeriu Rusakov nu şi-a dorit ni-
ciodată o viaţă liniştită şi domoală, 
mereu s-a afl at printre cei ce apli-
că inovaţiile în munca lor, tind spre 
schimbări pozitive. De aceea, cu 
energia ce-l caracterizează, s-a apu-
cat să dezvolte în continuare sportul 
la colegiu. Vrând să cointereseze 
un număr cât mai mare de elevi, a 
iniţiat sărbătoarea sportivă ”Toamna 
de aur” pentru elevii din anul întâi. 
Urma  apoi spartachiada, în progra-
mul căreia erau incluse nouă probe 
sportive: volei, fotbal, baschet, şah, 
dame, tenis de masă, ridicarea gre-
utăţilor, cursa de alergări, armwrest-
ling. O asemenea varietate nu putea 
să lase indiferent pe cineva. Ulterior 
spartachiadele au devenit o tradiţie. 

Activitatea importantă de propagare a 
sportului a fost susţinută mai apoi de noul 
director al colegiului Alexandru Beleakov 
şi de adjunctul său Ala Lupu. Conducăto-

rii acordă ajutor la organizarea muncii de 
educaţie fi zică şi a acţiunilor cu caracter 
sportiv. Au fost amenajate sălile de antre-
nament şi gimnastică, terenul sportiv. 

Pe parcursul multor ani echipa Cole-
giului Tehnic de Transport Feroviar ocu-
pă cele mai bune locuri la spartachiadele 
municipale între colegii şi şcolile tehni-
co-profesionale, la alte competiţii. Aici 
a crescut o întreagă pleiadă de sportivi, 
capabili să învingă. Printre ei se numără 
absolvenţii Andrei Ciornâi, Ion Jufl ic, Va-
dim Clipca, Igor Daţko, Ana Şveţ, Aliona 
Mereuţă. Şi astăzi colegiul are campionii 
săi: Victor Buzdugan, Adriana Burgău, Iri-
na Gorbatâi, Giliola Krâjanovski, Eugenia 
Sakaliuk, Ion Petrov, Denis Pagu, Victor 
Konopliov. 

Administraţia colegiului are o înaltă 
apreciere a activităţii lui Valeriu Rusakov: 
îşi iubeşte munca şi o preţuieşte! Dânsul 
nu e doar un bun profesionist în domeniu, 
ci şi tovarăş de încredere, mereu gata să 
vină în ajutor în momentele grele, care 
sincer consideră, că principala profesie 
în viaţa fi ecăruia dintre noi este, în pri-
mul rând, omenia. Veteranul a câştigat pe 
merit încrederea colectivului din care face 
parte, respectul elevilor. Cei mai buni ani 
din viaţă i-a consacrat sportului.  Aceste 
zile, când Valeriu Rusakov va împlini 62 
de ani (la data de 26 noiembrie), sunt un 
bun prilej de a-i dori din tot sufl etul succe-
se în continuare în domeniul sportiv, noi 
realizări şi încredere în ziua de mâine. 

În imagine: trece timpul, dar Valeriu Ru-
sakov rămâne mereu tânăr în sufl et

Imagine din arhiva veteranului

Numeroşi specialişti, care au absolvit Colegiul 
Tehnic de Transport Feroviar din Bălţi, îşi amintesc 
cu multă căldură de profesorii lor. Printre cei 
din urmă e şi Valeriu RUSAKOV, responsabil de 
educaţia fi zică. Dânsul este persoana, care ştie să 
cultive elevilor dragostea pentru sport, le educă 
bărbăţia, stoicismul, ceea ce are mare importanţă, 
de rând cu însuşirea cunoştinţelor profesionale. 
Nu degeaba în popor se spune: minte sănătoasă în 
corp sănătos.

Colectivul secţiei Chişinău ali-
mentare cu energie electrică expri-
mă sincere condoleanţe Verei Strici-
şina, contabil-şef interimar al fi lialei, 
în legătură cu moartea prematură a 

MAMEI 

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Administraţia, comitetul sindical 
şi colectivul secţiei Basarabeasca 
semnalizare şi comunicaţii exprimă 
sincere condoleanţe familiei Barâliuc 
în legătură cu moartea prematură a 
fostului şef al serviciului semnalizare 
şi comunicaţii al CFM

Ivan BARÂLIUK
Amintirea sa este vie în sufl etele 

noastre. Suntem foarte îndureraţi.

Concernul german  Deutsche Bahn 
a fi nalizat construcţia noului traseu fe-
roviar, pe care se vor deplasa trenurile 
de mare viteză ICE Sprinter. Începând 
cu luna decembrie călătoria de la Ber-
lin până la München se va reduce cu 
2 ore şi va dura doar 3 ore 55 minute. 

Aceasta va permite căilor ferate ger-
mane să concureze nu doar cu autocare-
le, ci şi cu avioanele, autoturismele. Tre-
nul ICE Sprinter a pornit în prima sa cursă 
rapidă la fi nele lunii iunie. Ce-i drept, n-a 
transportat pasageri obişnuiţi. Traseul a 
fost testat de către directorul general al con-
cernului Deutsche Bahn, care a fost însoţit 
de funcţionari şi ziarişti. Pe parcursul verii 
trenurile au circulat permanent pe noua li-
nie în regim de testare. Vânzarea biletelor 
a început în luna octombrie. 

Deocamdată n-au fost anunţate pre-
ţurile, dar avantajele rutei sunt evidente. 
În prezent pasagerul, care a ales să se 
deplaseze din Berlin la München cu tre-
nul, se afl ă în drum cel puţin şase ore. 
La fi nele anului acelaşi traseu va putea 
fi  parcurs cu două ore mai repede. Se 
preconizează lansarea în curse a câtorva 
tipuri de trenuri. Cel mai rapid va fi  expre-
sul ICE Sprinter, care va dezvolta o viteză 
de până la 300 km/oră şi va avea doar 
trei opriri. 

Realizări germane

PE CĂILE FERATE ALE LUMII

Ceva mai lent se vor deplasa trenurile 
ICE obişnuite. Viteza maximă a acestora 
va constitui 230 km/oră, dar şi ea este 
sufi cientă pentru accelerarea orarului cir-
culaţiei. Trenurile respective vor parcurge 
distanţa dintre Berlin şi München în 4,5 
ore şi vor avea mai multe staţionări.

Nemţii au aşteptat mult timp reali-
zarea acestui plan ambiţios: aproape un 
sfert de secol. Noua linie cu lungimea 
de 107 km este în realitate doar o parte 
a proiectului mult mai amplu VDE-8, al 
optulea la număr în lista Proiectelor de 
transport ale Unităţii Germane, elaborate 
la începutul anilor ’90 în scopul asigurării 
cât mai rapide şi efi ciente a legăturii între 
fostele teritorii ale RFG şi RDG.

(În baza materialelor agenţiilor de presă)



8 Feroviarul Moldovei 
7 noiembrie 2017, nr. 19-20

E-mail: cfmgazeta yandex.ru

Redactor-[ef
Irina KRAEVSKAIA

Indice – 30708
Editura “Universul”: mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, 45. Tel. 022-22-05-73.  Com 3322.

FELICITĂRI!

Colectivul de colaboratori ai secţi-
ilor resurse umane de la nodul feroviar 
Bălţi profi tă cu plăcere de posibilitatea 
de a-l felicita cu ocazia zilei de naștere 
pe Vitalie MANOLE, director al Di-
recţiei resurse umane a ÎS ”Calea Ferată 
din Moldova”. 

– Îi dorim mult stimatului omagiat 
un car de sănătate, viaţă lungă, fericită, 
plină de succese, energie nesecată, bucu-
rii și fericire în familie, spirit combativ și 
toate cele bune!

Comitetul sindical al secţiei Chi-
șinău semnalizare și comunicaţii îi feli-
cită cu ocazia JUBILEELOR pe colegii 
Constantin ANDREEV, Nadejda DA-
NISCA, Olga DOROGAN. 

Vă urăm de sănătate, 
Fericire cât se poate,
Anii frumoși să vă fi e, 
În sufl et multă bucurie! 

Comitetul sindical al aceleeași secţii 
profi tă cu plăcere de ocazia de a adresa 
felicitări cu prilejul zilelor de naștere an-
gajaţilor întreprinderii Vladimir AXEN-
TII, Iurie GHERMAN, Ivan GRIBI-
NENKO, Artur KOVALIOV,  Natalia 
KOSTOGLOTOV, Vladlen METLIN-
SKI, Stanislav MÂNDRESCU, Ion 
NANU, Natalia PERMINOVA, Valen-
tina TIȘCENKO, Svetlana TROFIM, 
Vladislav GULIC, Elena DERENIOVA, 
Svetlana CARADJI, Elena COJOCA-
RU, Victor MIRGORODSKI, Artur 
OLTEAN, Ruslan PUȘCARENCO, 
Serghei REMEZ, Marina ROTARI-
AFANASIEVA, Valeriu SOLCUŢAN, 
Eugenia TRIFAN, Tatiana FIODORO-
VA, Iurie HEGHEA, Natalia HORI-
IAKOVA, Alexei CIORBA.

– Vă dorim din tot sufl etul sănăta-
te, fericire și multe fl ori, dar și să trăiţi o 
sută de ani fără probleme!

Administraţia, comitetul sindical 
și colectivul secţiei Chișinău alimenta-
re cu energie electrică vin cu cele mai 
cordiale felicitări de ziua nașterii către 
Gheorghe DUMITRAȘ, șofer la sec-
torul energetic nr.2, Igor ŢEHOVICI, 
maistru superior, Ion CORLOTEAN, 
șef-interimar al reţelelor electrice zo-
nale Ungheni, Vladimir GRIGORIEV, 
șef al reţelelor electrice zonale Bender, 
Eugeniu MEDINSKI, șef al reţelelor 
electrice zonale Ungheni, Gheorghe 
TATARU, șofer la sectorul energetic 
Ungheni, Nicolae SAJIN, electromon-
tor la sectorul energetic nr.1, Ivan SE-
RETINEAN, sectorul energetic Bender, 
Elena ROTARI, dereticătoare. 

Vă dorim curaj în toate,
Împlinire, sănătate, 
Viaţă lungă și frumoasă,
Pace-n sufl et și în casă!

Administraţia și comitetul sindical 
de la remiza vagoane frigorifere Basa-
rabeasca îi felicită cu ocazia JUBILEE-
LOR pe angajaţii întreprinderii: Andrei 
DIULGHER, paznic, Dumitru TAR-
LEV, șofer – 55 de ani, Elena PERFILI-
EV, tencuitoare, Alexandru MUDRIK, 

mecanic al rezervei – 60 de ani, Valeriu 
DUMBRAVA – 70 de ani. 

S-aveţi în faţă zile însorite
Și înapoi să nu priviţi cu dor, 
Iar viaţa – plină de momente fericite,
De sănătate, de-mplinire și amor!

Administraţia și comitetul sindical 
ale remizei vagoane de călători de la st. 
Chișinău, precum și colectivul de anga-
jaţi îi felicită cu multă căldură cu ocazia 
zilei de naștere pe Andrei GORNEA, 
maistru la sectorul electric, pe paznicul 
Ion CALMÂC și magazionera Tamara 
SOROKINA – la împlinirea vârstei de 
65 de ani, pe Valeria CALUGARI, in-
giner muncă și salarii – cu ocazia JUBI-
LEULUI de 60 de ani. 

De zâmbet vă dorim să fi e faţa plină, 
Pe drumul vieţii s-aveţi mereu lumină, 
În inimă purtaţi sămânţa de iubire,
Mulţi ani și multă-multă fericire!

Administraţia remizei vagoane de 
călători Chișinău îl felicită cu prilejul 
JUBILEULUI de 70 de ani pe Victor 
KORCIMENIUK, maistru în secţia 
nr.4 de reparaţie a utilajului mecanic și 
electric. 

Ca fl orile de vară
Noi îţi dorim să înfl orești,
Viaţa să nu-ţi pară amară,
S-o știi frumoasă ca-n povești.
Pe chip să porţi doar fericire
Și-n sufl et să fi i împăcat,
Să nu cerșești nicicând iubire,
S-o ai în preajmă cu-adevărat!
Mulţi ani norocoși!

Administraţia și comitetul sindi-
cal de la depoul de locomotive Băl-
ţi ţin să-i  felicite din tot sufl etul cu 
ocazia JUBILEELOR pe stimaţii fe-
roviari: A.IASINSKI, G.PÂSLARU, 
N.CÂRDEI, V.PALAMARCIUC, I.ȘTE-
FANIUC, A. ROZMARIŢA – 60 de ani; 
V.NOVIKOV – 70 de ani; L.LEVCENKO 
– 55 de ani; S.SADOVICI – 35 de ani; 
A.GAVRILIUC – 45 de ani; L.MINA – 
30 de ani.

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

Administraţia, comitetul sindical și 
colectivul secţiei Chișinău alimentare 
cu energie electrică adresează cele mai 
cordiale felicitări de ziua nașterii Tati-
anei LISOVSKAIA, electromontor la 
sectorul energetic Chișinău. 

Un îngeraș să te păzească,
O-mbrăţișare să te încălzească,
Un zâmbet să te facă fericită, 
O inimă să te facă iubită.
La mulţi ani!

Familia ce-l iubește – soţia, cei doi 
feciori, nora și adoraţii nepoţi – îl feli-
cită din toată inima cu ocazia zilei de 
naștere, pe Fiodor TUDOR, brigadier 
în secţia linii Chișinău, cu un stagiu de 
muncă la ÎS ”Calea Ferată din Moldova” 
de 41 de ani. 

– Dragul nostru, îţi dorim multă 
sănătate, optimism, succese în muncă și 
bunăstare, numai reușite în viaţa perso-
nală și în domeniul profesiei!

Administraţia și comitetul sindical 
de la depoul de locomotive Basarabeas-
ca aduce cordiale felicitări colegilor de 
muncă cu prilejul unor minunate JU-
BILEE: E.BURDUJAN, mecanic de 
locomotivă, A.BALAȘOV, șef-adjunct 
responsabil de exploatare – 45 de ani; 
A.VANEEV, mecanic-secund – 30 de 
ani; M.GARCIU, lăcătuș, N.POPOVA, 
dereticătoare – 55 de ani. 

– Vă dorim, dragi omagiaţi, multă 
sănătate și bunăstare în familie!

Administraţia, comitetul sindical și 
colectivul Trenului poduri nr.1 îl felicită 
cu multă cordialitate pe șeful întreprin-
derii Serghei SEVERIN cu ocazia îm-
plinirii vârstei de 55 de ani. 

- Vă dorim multă sănătate, fericire 
în familie, bunăstare și succese în muncă!

Să fi i norocos, puternic, iubit,
Cu multe-mpliniri și baft ă în toate,
Să ai viitor luminos, fericit,
Cu dragoste, pace, succes, sănătate!

A  demarat ediţia a XVII-ea a Spartachiadei Cole-
giului Tehnic de Transport Feroviar din Bălţi. Prima 
competiţie din cadrul ei a fost campionatul instituţiei 
de învăţământ la fotbal, după care au disputat întâie-
tatea voleibaliştii, urmaţi de amatorii de a se întrece 
la ridicarea greutăţilor. Programul spartachiadei in-
clude opt discipline sportive. 

Disputa fotbaliştilor s-a încununat cu victoria elevilor 
din grupa ”SAB-216” – diriginte Mariana Comerzan. Lo-
cul doi a revenit după merit reprezentanţilor grupei ”TAC-
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117” –  diriginte Olga Morteanu, iar locul trei – fotbaliştilor 
din grupa ”TFG-4044” – diriginte Viorica Vieru. 

La campionatul de volei al colegiului au participat 
10 echipe. Aici norocul le-a surâs sportivilor din grupa  
”TFG-4044”  – diriginte Viorica Vieru, urmată de voleiba-
liştii din grupa ”TFG-3025” – diriginte Tatiana Ghilescu şi 
grupa ”BDC-216” – diriginte Irina Borisova. 

Şaptesprezece grupe cu instruire la zi în anul întâi, 
doi şi trei ale colegiului au disputat titlul de învingător al 
campionatului individual şi pe echipe la ridicarea greutăţii. 
În clasamentul pe echipe au fost luate în calcul cinci din-
tre cele mai bune rezultate ale participanţilor. Toţi sportivii 
au trebuit să ridice greutatea în trei moduri: de la umărul 
stâng, de la umărul drept şi cu ambele mâini. Cu o mare 
diferenţă de puncte au învins elevii grupei ”TFG-3025”, 
acumulând 588 puncte. Locul doi a revenit elevilor din 

grupa de informatică ”IG-3125” – diriginte Ludmila Sido-
renco, care şi-au înscris la activ 444 puncte, iar locul trei 
– grupei ”SAB-216” – diriginte Mariana Comerzan cu 426 
puncte. 

În clasamentul individual 10 elevi au acumulat în to-
tal peste o sută de puncte în cele trei poziţii. Cel mai 
puternic s-a dovedit a fi  Valentin Vârvu din anul II, care a 
acumulat 154 puncte. Pe locul doi s-a situat Dan Motruc 
din anul III cu rezultatul de 148 puncte, iar pe locul trei – 
Daniel Odagiu cu 146 puncte. 

Echipele şi învingătorii clasamentului individual au 
fost distinşi cu diplome de gradele respective. 

În luna noiembrie, în preajma Zilei tineretului, elevii 
colegiului tehnic vor disputa întâietatea, individual şi pe 
echipe, la tenis de masă, după care va avea loc campio-
natul colegiului la volei.


