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Administraţia CFM şi reprezentanţii celor mai mari 
companii chineze au discutat despre colaborarea 

în domeniul transportului feroviar

Colaborarea internaţională a CFM

Cadre de conducere din administraţia Căii Ferate a Moldovei în frunte 
cu directorul general Iurii TOPALA au participat la o întrevedere 
internaţională,  privind colaborarea în domeniul transportului feroviar 
cu reprezentanţi ai celor mai mari companii din China, specializate în 
construcţia edifi ciilor de infrastructură în sfera transportului feroviar 
şi energeticii, care a avut loc la Chişinău la data de 9 noiembrie a.c.  

Din delegaţia chineză au 
făcut parte specialişti de frun-
te ai companiilor China Railway 
Signal&Communication Corpora-
tion (CSR/ŢRSŢ – Corporaţia 
semnalizare şi comunicaţii la căile 
ferate); CRSC Research&Institute 
Design Group Co., Ltd (CRSC 
R&D Grupul de cercetări şi Institu-
tul de Proiectări) şi Mingben Con-
sulting Limited MB (companie ce 
reprezintă Fondul de dezvoltare a 
drumului mătăsii, compania Ener-
getica Chinei şi corporaţia). 

La deschiderea întrevede-
rii ofi ciale Iurii TOPALA, director 
general al ÎS „CFM”, a salutat 
delegaţia chineză pe ospitalierul 
meleag moldav şi în colectivul În-
treprinderii de Stat ”Calea Ferată 
din Moldova”. Domnul Topala şi-a 
exprimat speranţa, că oaspeţilor 
din China le va fi  interesant să afl e 
cât mai mult despre Calea Ferată 
a Moldovei, să viziteze fi lialele din 
capitală, precum şi să se depla-
seze cu motrisa  de la Chişinău la 
Străşeni şi retur.   

Directorul general a prezentat 
oaspeţilor delegaţia CFM, din care 
au făcut parte Serghei TOMŞA, 
vicedirector general al ÎS „CFM”, 
responsabil de infrastructură şi 
tracţiune, Alexandru ORÎNDAŞ, 
vicedirector general al ÎS „CFM”, 
responsabil de activitatea fi nan-
ciară, Grigore CONDURACHE, 
vicedirector general  al ÎS „CFM”, 
responsabil de activitatea comer-
cială, Alina DIACENCO, director 
al Direcţiei strategii şi relaţii inter-
naţionale, conducătorii serviciilor 
relaţii internaţionale şi protocol, 
mişcare, semnalizare şi comunica-
ţii, alimentare cu energie electrică, 
inginerie şi efi cienţă energetică, 
precum şi şefi i fi lialelor de profi l ale 
infrastructurii ÎS „CFM”. 

În cuvântul său de salut şeful de-
legaţiei chineze Zhao HIAODONG a 
exprimat directorului general Iurii 
Topala satisfacţia comună în legă-
tură cu nivelul înalt de organizare 
a întrevederii bilaterale în Moldova 
şi a făcut o trecere în revistă a ac-
tivităţii companiei CRSC. 

După cum s-a menţionat în 
timpul discuţiei, în septembrie a 
anului curent reprezentanţii Con-
salting-ului MB din China au mai 
avut o vizită în Moldova în cadrul 
proiectelor de sporire a efi cienţei 
energetice a întreprinderilor de 
stat, realizate de Guvernul Repub-
licii Moldova. Ei au avut posibili-

tatea să cunoască necesităţile 
Căii Ferate a Moldovei la capitolul 
electrifi care şi creştere a efi cien-
ţei energetice a edifi ciilor infras-
tructurii magistralei. Compania 
CRSC acordă o atenţie sporită 
unor asemenea proiecte investiţi-
onale, care pot fi  realizate în con-
diţii reciproc avantajoase. Întreve-
derea din luna noiembrie curent a 
avut drept scop schimbul de opinii 
pe marginea proiectului de cola-
borare propus de specialiştii din 
China şi cunoaşterea mai detalia-
tă a necesităţilor tehnice şi tehno-
logice ale CFM atât în domeniul 
electrifi cării, efi cienţei energetice, 
cât şi al dezvoltării edifi ciilor de in-
frastructură ale căii ferate. 

Compania CRSC a fost cre-
ată în anul 1953. China Railway 
Signal&Communication Co., Ltd. 
(CRSC) este un producător de top 
în China al tehnologiilor de comu-
nicaţie în transport, al produselor 
şi serviciilor în domeniul semna-
lizării şi comunicaţiei feroviare. 
Principala activitate a companiei 
sunt proiectele în domeniul SCB 
şi comunicaţii, electrifi care şi alte 
sfere ale transportului feroviar, 
care au drept scop modernizarea 
şi sporirea vitezei de circulaţie pe 
liniile de cale ferată din China. Pe 
parcursul întrevederii s-a specifi cat, 
că în prezent CRSC are şapte do-
menii principale de afaceri şi un 

ciclu complet de producţie: cerce-
tare, proiectare şi construcţie. În 
1997, viteza de circulaţie pe căile 
ferate ale Chinei era de circa 60 
km/h, peste un an – deja 80 km/h 
şi mai mult. Din 1997 până în 2007 
viteza circulaţiei trenurilor a cres-
cut de şase ori. Ea constituia 250 
km/h. Începând cu anul 2007, în 
China a demarat construcţia linii-
lor de mare viteză şi în 2016 lun-
gimea totală a acestora constituia 
20.000 kilometri. În acest proces 
companiei CRSC i-a revenit un rol 
important, în special la construc-

ţia sectoarelor cu viteza 
de 300 km/h, lungimea 
totală a cărora a depăşit 
cifra de 10.000 km. Com-
pania CRSC are peste 
20 de fi liale, precum şi 
reprezentanţe în toată lu-
mea. După cum au men-
ţionat specialiştii chinezi, 
compania este gata să 
împărtăşească colegilor 
din Moldova experienţa 
acumulată pentru a da un 
impuls dezvoltării trans-
portului feroviar în Mol-
dova, inclusiv electrifi cării 
magistralei noastre. 

Directorul general al 
ÎS „CFM” Iurii Topala a 
mulţumit oaspeţilor pentru 

relatările interesante făcute des-
pre compania CRSC şi a menţio-
nat, că a avut ocazia de mai multe 
ori să întreprindă vizite de lucru în 
China, să se deplaseze cu trenul 
prin această ţară şi să vadă ni-
velul înalt al dezvoltării transpor-
tului feroviar. Ba chiar a povestit 
şi despre un experiment propriu, 
făcut de el în drum spre aeroport cu 
trenul: a pus pe suportul de lângă 
geam un pahar arhiplin cu apă, iar 
la sosire a constatat, că din el nu s-a 
vărsat nici o picătură, deşi trenul a 
parcurs mai bine de 400 km. Acesta 

parcă plutea în aer pe suprastructu-
ra minunată a liniei de cale ferată. 

Serghei Tomşa, vicedirector 
general al ÎS „CFM”, responsabil 
de infrastructură şi tracţiune, a 
oferit răspunsuri la toate întrebări-
le cu caracter tehnic ale colegilor 
chinezi. El a povestit despre Calea 
Ferată a Moldovei şi caracteristi-
cile de bază ale acesteia, despre 
starea infrastructurii, materialului 
rulant, despre activitatea treceri-
lor de frontieră spre România şi 
Ucraina, culoarele internaţionale, 
ce traversează reţeaua Căii Fera-
te a Moldovei, direcţiile principale 
ale fl uxurilor de marfă şi călători, 
proiectele de perspectivă ale dez-
voltării infrastructurii, sursele exis-
tente de fi nanţare ale acestora la 
ora actuală etc. 

Partea fi nală a vizitei delega-
ţiei din China a fost deplasarea cu 
motrisa până la staţia Străşeni şi 
retur, vizitarea principalelor fi liale 
de infrastructură la nodul feroviar 
din capitală şi staţiile liniare de pe 
itinerarul motrisei. 

La staţia Chişinău delegaţiilor 
CFM şi CRSC s-au alăturat şeful 
gării şi cel al staţiei marfă Chişinău. 

La fi nalul întrevederii cele 
două părţi au căzut de acord asu-
pra necesităţii continuării colabo-
rării şi al schimbului de informaţii 
în scopul stabilirii mecanismelor 
concrete de interacţiune pentru 
elaborarea fundamentării tehnico-
economice a eventualelor proiecte 
comune de investiţii în moderniza-
rea infrastructurii feroviare a Re-
publicii Moldova, inclusiv electri-
fi carea şi implementarea sistemu-
lui informaţional de management 
al efi cienţei energetice. 

Imagini: Iurie KOZLOV
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La începutul lunii noiembrie curent  o comisie în frunte 
cu Serghei TOMŞA, vicedirector general al ÎS «CFM», 
responsabil de infrastructură şi tracţiune, a verifi cat 
gradul de pregătire pentru activitatea în perioada 
de iarnă a sectoarelor îndepărtate de cale ferată 
Brătuşeni—Rediul Mare şi Lipcani —Criva—Postul 
blocare km 61 pe direcţia Cernăuţi. Importanţa lor 
este foarte mare, deoarece anume aici se formează 
o parte considerabilă a fl uxului de marfă pentru 
clientela locală şi cea străină, care aduce venituri în 
bugetul căii ferate.

REVIZIA DE TOAMNĂ CU COMISIA – 2017 

VOLUMUL DE ÎNCĂRCARE AR PUTEA CREŞTE
Vladimir DOBREANSCHI

Revizia cu comisia a demarat la sta-
ţia Brătuşeni, unde munca de procesare 
a încărcăturilor în ultima perioadă de timp 
este destul de intensă. Doar în zece luni 
ale anului curent au fost încărcate 2488 de 
vagoane şi descărcate 890. Fiecare vagon 
transportă circa 65 tone. Membrii comisiei 
au remarcat cu satisfacţie, că aici nu mai 
există problema stării liniilor, pe care au loc 
procesarea încărcăturilor şi operaţiunile 
de manevră, precum şi cea a asigurării cu 
material de tracţiune. Graţie aprovizionării 
mai bune cu traverse şi grinzi pentru poza-
rea singulară, a fost lichidată o bună parte 
a focarelor de putregai al traverselor. Au 

fost consolidate macazurile. A fost lansată 
pentru circulaţie linia nr.1. Toate acestea au 
un impact benefi c asupra reducerii timpului 
şi consumului de combustibil la efectuarea 
manevrelor: sunt evitate parcursurile de pri-
sos ale locomotivelor, ce formează garnitu-
rile de tren pentru a fi  expediate la Ocniţa.

În prezent picherii secţiei linii nr.6, şef 
Alexandru Brodskii, se ocupă de fortifi carea 
liniei curente, pe care viteza de circulaţie a 
fost majorată până la 25 km/h. Reparaţia 
ramifi caţiei este efectuată cu forţele proprii 
ale câtorva districte, inclusiv cel de la Bră-
tuşeni. Este organizată deplasarea săptă-
mânală a muncitorilor la locul desfăşurării 
lucrărilor, tot acolo sunt transportate materi-
alele şi mecanismele necesare. Este folosi-
tă, printre altele, motolocomotiva cu platfor-
me de marfă. Traversele de lemn noi, puse 
la dispoziţie de calea ferată, au fost achizi-
ţionate în Belarus. Acestea au fost descăr-
cate la sediul central al secţiei linii de către 
echipele districtului maistrului-picher Igor 
Gavinskii. Specialiştii susţin, că ele sunt de 
o calitate bună: impregnarea s-a făcut la 
adâncimea cuvenită, lipsesc fi surile, au fost 
respectaţi parametrii necesari. Deci, aceste 
traverse vor rezista o perioadă îndelungată, 
fără a cauza cheltuieli suplimentare. 

Deşi acţiunile de lichidare a lacunelor 
constatate în timpul reviziei de primăvară 
cu comisia au fost îndeplinite, există încă 
destule probleme nesoluţionate, despre 
care a relatat şeful staţiei Mihail Iachim: 

– În luna octombrie curent am expedi-
at 287 vagoane, ceea ce e destul de bine, 
– a reiterat dânsul. – Dar acest volum nu 
constituie o limită. Există posibilităţi de a 
încărca în fi ecare lună până la 300-400 de 
vagoane, după cum solicită clientela staţiei. 
Numai cariera încarcă zilnic cu pietriş 12-
13 vagoane, dar ar dori să majoreze volu-
mul de 1,5 ori. 

Ce o împiedică? Numărul insufi cient de 
vagoane goale, inclusiv folosirea celor din 
care se descarcă pietrişul de granit adus 
din Ucraina şi utilizat la reparaţia drumuri-
lor. Ar fi  binevenite vagoane în plus pentru 
transportarea cerealelor, deoarece a cres-
cut volumul de încărcare a grâului. Posibili-
tăţile tehnice ale staţiei în ansamblu permit 
a încărca şi expedia până la 500 vagoane 
pe lună. O asemenea rezervă serioasă nu 

trebuie ratată. Spre iarnă fl uxul de încărcă-
turi, de regulă, scade din diverse motive: 
agenţii economici renovează contractele 
de transportare cu calea ferată, pietrişul nu 
poate fi  extras la temperaturi foarte scăzu-
te, în porturile dunărene se modifi că con-
junctura pieţei pentru fi rmele ce exportă 
cereale.

O altă rugăminte a feroviarilor de la 
Brătuşeni ţine de necesitatea dotării staţiei 
cu calculator şi fax în scopul păstrării mai 
bune şi transmiterii operative a informaţiilor 
privind mărfurile şi vagoanele. Persoanele 
responsabile din cadrul comisiei au promis 
să satisfacă această cerere. 

Comisia a remarcat buna mobilizare 
a colectivului staţiei la realizarea sarcini-
lor trasate. Îşi exercită cu responsabilitate 
obligaţiunile de serviciu casierul de marfă 
Svetlana Lupu, recepţionerii Lidia Ursu şi 
Tatiana Cucoară, impiegaţii de mişcare Na-
talia Vdovici şi Tatiana Gherghelegiu, ma-
cagiii Ludmila Sofronii şi Constantin Rusu 
(care are şi dreptul de substituire a impie-
gatului de serviciu) etc. La staţie este va-
cantă încă o funcţie de casier de marfă. La 
fel de conştiincioasă şi sârguincioasă este 

dereticătoarea Iulia Iachim, care asigură or-
dinea şi curăţenia în încăperi şi pe teritoriu. 
A fost testată centrala termică, ce funcţio-
nează pe bază de combustibil solid. Există 
rezerva necesară de lemne, iar cărbunele 
deocamdată lipseşte. 

În anul curent se atestă un volum 
de încărcare destul de bun şi pe secto-
rul mişcare Lipcani – şef Igor Daţco. La 
partenerul de afaceri tradiţional în persoa-
na carierei de ghips Criva a fi rmei „Knauf” 
s-au adăugat încă doi agenţi economici. E 
vorba de SRL „Servprodland”, care expe-
diază calcar la staţia Krivoi Rog din Ucrai-
na, şi cariera „Calcar” de la Beleavineţ, ce 
repară propria linie feroviară de încărcare, 
situată în apropierea zonei de manevre a 
staţiei Lipcani. Pe parcursul a zece luni pe 
sector au fost încărcate în total 1684 de 
vagoane ori 114 mii tone. Cifrele sunt cam 
la nivelul perioadei respective a anului tre-
cut, dar mai există rezerve de majorare în 
continuare a tonajului. După cum a explicat 
şeful sectorului mişcare, planul pentru luna 
octombrie, bunăoară, n-a fost îndeplinit din 
cauza lipsei vagoanelor goale. Aceasta a 
impus comisia, la fel ca şi în cazul staţiei 
Brătuşeni, să analizeze încă o dată proble-
ma în cauză. În pofi da difi cultăţilor, există 
speranţa că ea va putea fi  soluţionată în 
timpul cel mai apropiat. 

Posibilitatea de a îmbunătăţi în conti-
nuare munca de procesare a încărcături-
lor pe sector a servit drept imbold pentru 
membrii comisiei de a inspecta nu doar 
domeniul trafi cului de marfă, ci şi activita-
tea mişcăriştilor, picherilor, energeticienilor, 
specialiştilor de la semnalizare şi comu-
nicaţii. N-a trecut neobservată atitudinea 
complexă, când reprezentanţii diferitor 
servicii acţionează în unison, soluţionează 
în comun problemele apărute. Specialiştii 
postului aprovizionare cu energie electrică 
– electromecanic superior Serghei Iusip, 
al reţelelor zonale Ocniţa din cadrul secţiei 
nr.3 alimentare cu energie electrică nu ad-
mit întreruperi de curent. Picherii districtului 
din localitate al secţiei linii nr.6, la Lipcani 
munceşte echipa condusă de Alexandru 
Miziuc, întreprind acţiuni pentru a menţine 
unitatea din subordine în starea cuvenită, 
ceea ce va asigura securitatea circulaţiei 
trenurilor.

Recent un grup de specialişti SCB sub 
conducerea lui Alexandru Rusnac, şef-ad-
junct al secţiei nr.3 semnalizare şi comuni-

caţii, a divizat sectorul macazuri 14-16 SP, 
formând două sectoare mai mici: 14 SP şi 
16 SP. Anterior macazurile de protecţie se 
afl au aici în poziţia minus, din care cau-
ză zona de intrare cu macazuri se bloca. 
Atunci când avansa vagoanele pe poziţiile 
de încărcare, impiegatul de mişcare trebuia 
să apeleze la butonul auxiliar de mutare a 
acelor, ceea ce mărea durata operaţiunilor 
de manevră, crea anumite incomodităţi, 
provoca surplus de birocratism sub formă 
de numeroase notiţe în diverse registre. 
Acum lucrurile s-au simplifi cat semnifi cativ. 

În zece luni angajaţii ghişeului de bi-
lete – casier de bilete superior  Tatiana 
Grinco, prin intermediul sistemului ”Ex-
press-3”, au vândut bilete pentru trenurile 
moldoveneşti de pasageri în sumă de pes-
te un milion de lei. 

În procesul pregătirilor pentru revizia 
cu comisia colectivul sectorului mişcare a 
acordat atenţie deosebită amenajării încă-
perilor de serviciu şi a teritoriului. La staţia 
Lipcani, bunăoară, au participat la aceasta 
nu doar muncitorii Ion Guţul, Vasile Babii 
şi dereticătoarea Tatiana Muşuc, dar şi toţi 
ceilalţi angajaţi liberi de tură. A fost adunat 
gunoiul, frunzele căzute, iarba uscată, au 
fost ermetizate geamurile pentru a păstra 
mai bine căldura în interior. 

A fost pregătită de iarnă centrala termi-
că. Comisia a ajutat la soluţionarea proble-
mei aprovizionării cu cărbune. Nu va mai 
fi  nevoie să parcurgă o sută de kilometri  
de la Ocniţa nici vagonul cu cărbune, nici 
macaraua pentru descărcarea acestuia. Un 
agent local va livra staţiei primul lot de căr-
bune calitativ. 

În timpul verii o furtună puternică a 
doborât teiul înalt din preajma peronului. 
Copacul a trebuit să fi e tăiat. Din păcate, 
edifi ciul staţiei a rămas fără umbră şi în zile-
le însorite soarele bate drept în geam, cre-
ând incomodităţi angajaţilor. Ce-i de făcut? 
Membrii comisiei au promis să solicite dota-
rea geamurilor clădirii cu jaluzele, o cerere 
în acest sens fi ind deja depusă. 

A demonstrat multă iniţiativă la ame-
najarea clădirii şi teritoriului micul colectiv 
al staţiei Criva în frunte cu impiegatul 
superior Inga Creciun. Chiar şi lipsa unei 
dereticătoare (li s-a promis includerea pos-
tului în lista de personal) n-a împiedicat 
aducerea în ordine a staţiei, realizare ce 
le-a plăcut membrilor comisiei. Ce-i drept, 
angajaţii au venit imediat cu problemele, 
ce trebuie soluţionate. E necesar a tăia o 
ramură groasă a nucului, ce se lasă peste 
faţada clădirii. La indicaţia comisiei, lucra-
rea va fi  executată de specialiştii sectorului 
forestier al secţiei linii nr.6. Lipseşte cărbu-
nele. Trebuie ermetizată podeaua, deoare-
ce prin fi suri frigul din subsol pătrunde în 
sala cu pupitru. 

S-a discutat şi despre izolarea termi-
că a pardoselii vagonului de serviciu de la 
Postul blocare km 61. Se preconizează a 
demara lucrările primăvara. Vagonul este 
încălzit cu ajutorul unui convector, iar în 
caz de ger va fi  instalat un convector su-
plimentar. Deoarece în perioada de iarnă 
vagoanele circulă rareori pe linia ce duce 
spre cariera Criva, a fost înaintată propu-
nerea de a modifi ca temporar procedura de 
recepţionare şi expediere a trenurilor, ceea 
ce va spori securitatea circulaţiei. 

Membrii comisiei au examinat de ase-
menea podul feroviar situat în zona pericu-
loasă a carsturilor – goluri subterane, ce 
pot provoca surparea solului. Pe timpuri 
pilonii de beton ai acestuia au fost conso-
lidaţi, cursul pârâiaşului de sub el a fost di-
recţionat prin nişte ţevi metalice cu diame-
tru mare pentru a preveni impactul nefast 
al apelor. Or, starea acestei construcţii in-
ginereşti este supravegheată în continuare. 

Revizia de toamnă cu comisia a con-
statat, că sectoarele de cale ferată Bră-
tuşeni şi Lipcani sunt pregătite pentru 
trafi cul în perioada de iarnă. Eforturile 
colectivelor au fost apreciate la justa valoa-
re. În acelaşi timp, ele au fost încurajate să 
asigure în continuare stabilitatea muncii lor, 
economisirea mijloacelor, să caute rezerve, 
utilizarea cărora le va permite să activeze 
cu un randament şi mai mare. 

Imagini: Iurie KOZLOV
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CONFERINŢĂ AUDIO DEDICATĂ PROTECŢIEI MUNCII  

PE AGENDA ZILEI – PREGĂTIREA DE IARNĂ  

Luna octombrie – fără traumeLuna octombrie – fără traume

PRINCIPALA GARĂ A MAGISTRALEI MOLDOVENEŞTI 
VA ASIGURA CONFORTUL PASAGERILOR

Liliana NICHIFOROV

Liliana NICHIFOROV

În preajma reviziei de toamnă cu 
comisia a Magistralei Moldoveneşti, 
la data de 13 noiembrie curent, a avut 
loc conferinţa audio dedicată protec-
ţiei muncii. În cadrul ei şeful serviciu-
lui protecţie şi prevenire al ÎS ”Calea 
Ferată din Moldova” Dumitru DUR-
NESCU a prezentat un raport detaliat, 
în care a analizat situaţia privind tra-
umatismul de producţie şi activitatea 
desfăşurată în vederea protecţiei să-
nătăţii şi securităţii în muncă pe par-
cursul lunii octombrie şi a primelor 
zece luni de la începutul anului 2017. 

În cadrul conferinţei a fost menţionat cu 
satisfacţie, că în octombrie curent la fi lialele 
ÎS ”Calea Ferată din Moldova” nu s-au în-
registrat cazuri de traumatism. Nici în pe-
rioada analogică a anului 2016 asemenea 
cazuri n-au fost admise. 

Pe parcursul lunii octombrie a anului 
curent specialiştii serviciului securitatea şi 
sănătatea în muncă au efectuat controale 
planifi cate privind respectarea normelor şi 
regulilor de protecţie a sănătăţii şi securităţii 
în muncă la nodurile feroviare Bălţi, Bender, 
Ungheni. Ei au participat de asemenea la 
activitatea comisiei permanente de atesta-
re din subordinea revizorului principal, con-
form dispoziţiei directorului general. Speci-
aliştii serviciului securitatea şi sănătatea în 

muncă al CFM au oferit suport metodico-
consultativ colegilor din domeniu de la fi li-
alele căii ferate. 

Pe parcursul conferinţei audio tuturor 
conducătorilor de servicii şi fi liale ale Magis-
tralei Moldoveneşti li s-a recomandat, în sco-
pul prevenirii traumatismului de muncă, să 
organizeze periodic instruirea persoanelor 
implicate pe marginea unui accident admis, 
să le vorbească permanent feroviarilor în 
timpul instruirilor curente despre necesitatea 
respectării siguranţei personale; să organize-
ze la timp şi calitativ toate tipurile de instruire 
în domeniul protecţiei sănătăţii şi securităţii 
în muncă; să nu permită angajaţilor executa-
rea unor lucrări în afara competenţelor aces-
tora; să desfăşoare permanent munca de 

informare şi explicare în colectivele fi lialelor 
privind inadmisibilitatea încălcării regulilor şi 
normelor de protecţie a sănătăţii şi securită-
ţii muncii; să nu admită efectuarea lucrărilor 
de către angajaţi fără haine, încălţăminte 
specială şi mijloace de protecţie individuală 
şi colectivă. Conducătorii locurilor de muncă 
trebuie să acorde  în procesul instruirii peri-
odice o atenţie deosebită verifi cării cunoştin-
ţelor feroviarilor şi însuşirii de către aceştia 
a instrucţiunilor privind protecţia sănătăţii şi 
securitatea în muncă. 

La CFM este organizat şi funcţionează 
cu succes programul complex de protecţie 
a sănătăţii şi securitate în  muncă a angaja-
ţilor întreprinderii. De realizarea lui este res-
ponsabil colectivul Căii Ferate a Moldovei. 

Gara feroviară Chişinău, una 
dintre minunatele pierle arhitec-
tonice ale capitalei Republicii 
Moldova, atrage călătorii nu doar 
prin aspectul său, ci şi graţie con-
fortului oferit, precum şi asigurării 
securităţii circulaţiei trenurilor. Co-
lectivul de aici a confi rmat încă o 
dată aceste priorităţi în timpul re-
viziei de toamnă cu comisia. Co-
misia competentă a CFM, în frunte 
cu directorul general al ÎS „Calea 
Ferată din Moldova” Iurii TOPALA, 
va aprecia la justa valoare gradul 
de pregătire al domeniului pasa-
geri de la gara Chişinău pentru ac-
tivitatea în perioada rece a anului. 

Specialiştii califi caţi ai aces-
tei fi liale, sub conducerea şefului 
gării Mihail Arusoi, vor face faţă 
seriosului examen profesional, 
precum este activitatea în condiţi-
ile iernii. Ei au început pregătirile 
de iarnă cu mult timp înainte. La 
fel ca şi anii trecuţi, vara a fost 
creată comisia specială de pre-
gătire a gospodăriei gării pentru 
iarnă. Din componenţa ei fac parte 
specialiştii principali ai gării ferovi-
are din capitală, care au şi elabo-
rat ”Acţiunile de pregătire a gării 
feroviare Chişinău pentru activita-

tea în perioada de toamnă-iarnă 
2017-2018”, aprobate ulterior de 
Mihail Arusoi. Documentul a servit 
în continuare drept ghid în proce-
sul de pregătire. 

Astfel, bunăoară, încă la data 
de 20 august curent au fost efec-
tuate lucrările de stopare a sis-
temului de răcire (conservarea 
agregatelor de răcire RHOSS şi 
AERMES). Iar în prima zi a celei 
de-a doua luni de toamnă la gările 

feroviare Chişinău, Basarabeas-
ca şi Ocniţa se încheiase deja 
verifi carea aparatajului de gaze, 
arzătorului şi centralelor termice. 
Până la mijlocul lunii octombrie 
s-au depozitat 10 m3 de nisip, au 
fost efectuate lucrări profi lacti-
ce de pregătire a mijloacelor de 
transport pentru funcţionarea pe 
timp de iarnă; pictorul B.Siminiţkii 
a împrospătat textele panourilor 
cu orarul de iarnă al circulaţiei tre-

nurilor la toate gările subordonate 
celei din Chişinău: Basarabeasca, 
Bălţi, Ocniţa, Ungheni. 

În penultima zi a lunii oc-
tombrie la gările Basarabeasca, 
Bălţi, Ocniţa, Ungheni inginerul 
A.Dandara a efectuat revizia şi re-
utilarea aparatelor de aer condiţio-
nat pentru iarnă; încăperea pentru 
muncitorii de la gara Ocniţa a fost 
asigurată cu rezerva necesară de 
cărbune. În aceeaşi zi inginerul 
pentru protecţia sănătăţii şi securi-
tatea în muncă de la gara capitalei 
Aurelia Matei a instruit novicii, care 
urmează să muncească prima iar-
nă la calea ferată. De ei au grijă 
feroviari cu experienţă. 

La începutul lunii noiembrie a 
fost dusă la bun sfârşit pregătirea 
tractorului pentru curăţarea zăpe-
zii, a fost reparat şi motoblocul; au 
fost încheiate reparaţia şi profi la-
xia cărucioarelor hamalilor, au fost 
achiziţionate 50 lopeţi pentru cură-
ţarea zăpezii. Toate lucrările cu ca-
racter tehnic au fost executate de 
C.Morari, mecanic-şef al gării din 
capitală. Responsabil de îndeplini-
rea la timp şi calitativă a acţiunilor 
trasate a fost desemnat inginerul-
şef al gării Chişinău A.Bondarciuc. 
A.Dandara, inginer la gară, are gri-
jă de asigurarea regulată a anga-
jaţilor gării cu haine şi încălţăminte 
specială după expirarea termenu-
lui de exploatare.

Au rămas zile numărate până 
când calendarul va indica prima 
lună de iarnă. Odată cu sosirea 

îngheţurilor se va complica activi-
tatea de muncă a feroviarilor, in-
clusiv a specialiştilor gării feroviare 
Chişinău, precum şi ai gărilor din 
subordine. Ei s-au pregătit ope-
rativ şi calitativ pentru activitatea 
de muncă în perioada de toamnă-
iarnă 2017-2018. Cu siguranţă, 
pasagerii care vor prefera să călă-
torească cu trenul vor benefi cia de 
confort, va fi  asigurată securitatea 
circulaţiei trenurilor. Drept urmare 
va spori fl uxul de călători la Calea 
Ferată a Moldovei. Spre aceasta 
tinde colectivul gării ferofi are din 
capitală. 

Imagini: Iurie KOZLOV
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Felicitări!
Conducerea ÎS „Calea Ferată din Mol-

dova” adresează cordiale felicitări cu ocazia 
zilei de naştere lui Dumitru DURNESCU 
– şef al serviciului protecţie şi prevenire; 
Petru AJDER – şef al nodului feroviar Giur-
giuleşti; Sergiu ROBU – sef al serviciului 
management efi cienţă energetică. 

– Vă dorim, stimaţi omagiaţi, multă să-
nătate, succese în activitatea de realizare a 
tuturor proiectelor profesionale şi persona-
le, fericire şi bunăstare în familie.

Administraţia, comitetul sindical şi 
colectivul secţiei Chişinău alimentare cu 

energie electrică adresează cordiale felicitări 
de JUBILEU lui Iurie MOLCIANOV şi Aurel 
OLARU, şoferi la sectorul energetic Chişi-
nău; Constantin POPOV, electromecanic 
la sectorul energetic nr.1; Raisei ŞARCA-
NEAN, contabil-şef al SAEE nr. 1. 

Natura-ntreagă azi vă felicită,
Şi fl ori, şi soare – toate să primiţi,
Noi vă dorim o viaţă fericită
Şi visurile dragi să le-mpliniţi.
La mulţi ani!
Suntem bucuroşi de asemenea să pro-

fi tăm de posibilitatea de a-i felicita cu ocazia 
zilei de naştere pe Ion CULIUK, electromon-
tor la sectorul energetic Bender, Ghenadie 

VÂŞINSKII, electromontor la sectorul ener-
getic Ungheni. 

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

Administraţia şi comitetul sindical ale 
depoului de locomotive Basarabeasca îi feli-
cită cu ocazia minunatelor aniversări din via-
ţa lor pe Vladimir CIOBAN, şef al depoului 
de locomotive, Dumitru MASLENIKOV, şef 
al depozitului de combustibil, S.ŞESTIUK, 
muncitor la depozit, A.VOLOKITIN, me-
canic de locomotivă, V.INCULEŢ, lăcătuş, 
N. DRUMI, muncitor în depou, Vladimir 
MASLENIKOV, mecanic-secund, Roza 
CARABADJAK, inginer, responsabil de 
protecţia sănătăţii şi securitatea în mun-
că, Radion CEAVDARI, inginer-coor-
donator, V.KAIKI, mecanic-instructor, 
H.CURDOGLO, mecanic de locomotivă, 
E.SAMOIL, mecanic-instructor. 

Administraţia, comitetul sindical şi co-
lectivul secţiei Basarabeasca alimentare cu 
energie electrică adresează cordiale felici-
tări cu ocazia JUBILEULUI de 60 de ani Ta-
tianei VELICIKO, electromontor la reţelele 
electrice zonale Basarabeasca; lui Mihail 
RADUL, dispecer-energetician superior.

Flori frumoase, garofi ţe 
Să răsară-n jurul tău,
Zile lungi şi fericite
Îţi dorim de jubileu!

Administraţia şi comitetul sindical ale 
secţiei Chişinău semnalizare şi comunicaţii 
vin cu cele mai cordiale felicitări de JUBI-
LEU către Nina KALAŞNIKOVA, poştaş, 
Serghei OJOG, electromontor în comunica-
ţii, Tatiana CIJOVA, telefonistă, Ghenadie 
IAKOVLEV, electromecanic. 

Să trăiţi o viaţă plină
De-mpliniri şi de lumină,
Sănătate, noroc, bani
Şi un sincer ”La mulţi ani!”

Îi felicităm de asemenea cu prilejul zilei 
de naştere pe Angela GULICA, telefonistă, 
Valeriu DONOGA, Valeriu COSTEA, paz-
nici, Larisa NEPIIKO, telegrafi stă, Liliana 
PÂNZARU, electromecanic SCB, Valenti-
na RĂILEANU, electromontor SCB, Olga 
SICORSKI, telegrafi stă. 

La mulţi ani cu sănătate,
Să vă dea Domnul tot ce doriţi,
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani să trăiţi!

Administraţia şi comitetul sindical ale 
depoului de locomotive Bălţi transmit cele 
mai cordiale felicitări mult stimaţilor oma-
giaţi: V.BELEAKOV, inginer-tehnolog co-
ordonator, L.SMÂCIOK, distribuitor de 
lucrări, S.REŞETNIK, mecanic de loco-
motivă, A.REPEŞKO, lăcătuş, V.VIRSKI, 
echipator, A.PUKLICI, mecanic-instructor, 
R.ŢURCAN, mecanic -secund.

Fie viaţa strop de miere, 
Anii fi e mângâiere,
Clipa fi e sărbătoare,
La mulţi ani şi-un trai în fl oare! 

La start s-au aliniat circa 360 
de sportivi din toate zonele ţării 
noastre, precum şi oaspeţi din 
România. Amatorii de alergări 
au avut la dispoziţie toate străzi-
le principale din oraşul Ungheni. 
Ei au concurat pe distanţele de 
1000, 5000 şi 10000 metri. 

În cadrul întrecerilor la aler-
gări pe distanţa de 5000 metri 
primii au ajuns la linia de fi niş 
Mihaela Botnari şi Nicolae Popa. 
Pe distanţa de 10000 metri au 

învins Olesea Smovjenko din Ti-
raspol şi Nicolae Gorbuşka din 
Anenii Noi, membru al clubului 
feroviar al amatorilor de alergări 
”Express-K” . 

Rezultate bune au înregis-
trat şi alţi membri ai clubului. Iulia 
Tkaciova, bunăoară, a sosit la fi niş 
a treia, iar în două categorii de vâr-
stă veteranii noştri Igor Ţâmbalari 
şi Larisa Palamarciuk, Ion Stati şi 
Liubovi Pavliuk au fost primii. 

Învingători ai acestor presti-

gioase competiţii internaţiona-
le au devenit de asemenea Oleg 
Ivancenko, Ion Lupuşor, Tudor Di-
gori şi Ion Nica. 

…Feroviarii şi toţi cei ce pre-
feră modul sănătos de viaţă, re-
uniţi în clubul nostru, profi tă cu 
plăcere de orice posibilitate de a 
participa la întreceri, a-şi pune la 
încercare forţele şi a obţine rezul-
tate remarcabile. 

Imagine din arhiva 
clubului sportiv

SPORT 

SĂRBĂTOAREA AMATORILOR DE ALERGĂRI LA UNGHENI
Ion BABARĂ,
preşedinte al Clubului feroviar 
al amatorilor de alergări ”Express-K”, 
membru al comitetului organizatoric, 
arbitru de categorie republicană 

În următorii 10-15 ani, materialul rulant care funcţionează pe 
bază de combustili ar putea substitui trenurile diesel care circulă 
pe liniile neelectrice în Germania. E o perspectivă reală, consideră 
reprezentanţii administraţiei de transport LNVG, care au semnat un 
contract pe 30 de ani cu compania Alstom şi furnizorul de gaze Linde 
pentru construcţia, întreţinerea şi alimentarea cu hidrogen a 14 trenuri 
Coradia iLint. Noile trenuri vor fi  construite la uzina Alstom din Salzgitter. 

În decembrie 2021, trenurile Coradia iLint vor înlocui trenurile diesel 
care circulă spre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde şi Buxtehude. 
Întreţinerea lor tehnică va fi  asigurată de depoul din Bremervörde, 
unde compania Linde organizează o staţie de alimentare a trenurilor 
cu hidrogen. Dotarea acestui punct se estimează la 10 mil. de euro, 
fondurile necesare fi ind oferite de guvernul federal. Hidrogenul urmează 
a fi  obţinut în punctul de alimentare a trenurilor prin electroliză. În 
perspectivă, se intenţionează generarea de energie electrică pentru 
funcţionarea centralei de electroliză, utilizând generatoare de energie 
eoliană. 

Trenurile iLint vor putea atinge o viteză de până la 140 km/h şi vor 
putea parcurge fără realimentare o distanţă de cca 1000 km. Proiectul 
implementat de Alstom şi Linde va permite pentru prima dată în 
lume să demareze circulaţia regulată a trenurilor suburbane pe bază 
de combustie. Noile trenuri nu creează emisii nocive şi nu cedează 
performanţelor trenurilor diesel pe care le înlocuiesc. 

După comunicatele agenţiilor de presă

Pe căile ferate ale lumii

Perspectivele trenurilor 
pe bază de combustie 

Cu ocazia jubileului de 555 ani al minu-
natului oraş de frontieră Ungheni, recent 
s-a desfăşurat ediţia a XIX-a a Întrecerilor 
internaţionale la alergări pe şosea şi Campi-
onatul Republicii Moldova la această probă 
sportivă.
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