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Nordul CFM demarează optimizarea cheltuielilor  
pentru resursele energetice

Revizia de toamnă cu comisia-2017        

La data de 16 noiembrie a.c. comisia, 
condusă de directorul general al ÎS „Ca-
lea Ferată din Moldova” Iurii TOPALA, 
a continuat revizia pe sectorul de nord 
al Magistralei. O atenţie deosebită a fost 
acordată gradului de pregătire a infras-
tructurii locale pentru perioada rece, care 
se apropie vertiginos.  

Primii, care în acea zi au sus-
ţinut examenul de toamnă, au fost 
angajaţii staţiei transnistrene Mate-
uţi. În activitatea lor, ca într-o pică-
tură de apă, se reflectă schimbările 
pozitive legate de creşterea semni-
ficativă a volumului de marfă trans-
portat recent pe calea ferată. Parcă 
mai ieri mateuţenii, la fel ca şi mulţi 
colegi ai lor, care au adiacenţă cu 
domeniul traficului de marfă, au 
depăşit pericolul cauzat de dimi-
nuarea accentuată a traficului, ce 
ameninţa să submineze stabilita-
tea financiară. Dar acum volumul 
de încărcare a crescut aici de 4 ori 
faţă de 2016. Şi dacă îl comparăm, 
de exemplu, cu anul 2012, majora-
rea este de 5 ori.

– Iată cum trebuie să muncim, 
pentru a scoate cât mai repede 
din impas calea ferată, – a reiterat 
conducătorul CFM, exprimându-şi 
satisfacţia faţă de activitatea des-
făşurată de şeful staţiei Mihail Rai-
co şi subalternii săi.

Încărcăturile suplimentare pre-
supun o creştere a taxelor pentru 
serviciile de transport. Respectiv, 
cresc şi veniturile la bugetul rutier, 
de care depinde întreţinerea în-
tregii infrastructuri, dar şi salariile, 
solvabilitatea întreprinderii în faţa 
autorităţilor fiscale şi creditorilor.

Menţionând îmbunătăţirea 
operaţiunilor cu traficul de marfă la 

staţia în cauză, precum şi la alte 
staţii, comisia a evaluat atât acti-
vitatea specialiştilor de pe sector, 
cât şi primele rezultate ale noii 
strategii tarifare elaborate şi adop-
tate pentru implementare. Până 
nu demult, anume tarifele ridicate 
pentru transportul de marfă în-
depărtau agenţii economici de la 
cooperarea cu feroviarii, găsind o 

alternativă în camioanele de mare 
capacitate. Însă după ce politica 
tarifară a fost ajustată şi a deve-
nit mai flexibilă graţie reducerilor 
operate, încărcăturile au reapărut. 
Este tocmai situaţia care se contu-
rează în prezent.

Cererile din partea agenţilor 

economici privind materialul rulant 
pentru încărcături au crescut într-
atât, încât actualmente se înregis-
trează deja o lipsă a acestuia. De 
exemplu, la Mateuţi, în cazul unei 
bune asigurări cu vagoane, Uzina 
de Ciment din Râbniţa ar putea ex-
pedia lunar nu doar 120-150, dar 
şi 170 de vagoane-cisterne încăr-
cate cu ciment. Sunt necesare mai 
multe vagoane descoperite pentru 
încărcarea deşeurilor la Brătuşeni 
şi Lipcani, a nisipului cuarţos – la 
Vălcineţ. O mare cerere există şi 
a vagoanelor pentru transportarea 
cerealelor. Problema a fost exami-
nată şi în cadrul reviziei cu comi-
sia. Soluţia rezidă în accelerarea 
rulajului vagoanelor.

O mare responsabilitate cade 
pe umerii celor care se ocupă de 
reparaţia şi pregătirea vagoane-
lor pentru încărcare. Numai pe 

parcursul lunii octombrie remiza 
vagoane nr.3 Bălţi a reuşit să re-
pare capital şi de depou (cu ex-
tinderea duratei de exploatare) 
66 vagoane de diferite tipuri. Este 
un volum dublu faţă de cel pre-
văzut în plan. Realizând sarcinile 
puse de conducerea Magistralei, 
specialiştii au pregătit din primă-
vara acestui an un lot impunător 
de vagoane pentru ciment, care 
până nu demult staţionau inactive 
pe liniile de rezervă. Astfel, se va 
putea miza pe creşterea în con-
tinuare a productivităţii muncii la 
efectuarea operaţiunilor de între-
ţinere, dar şi pe mărirea duratei 
de exploatare a vagoanelor de la 
1,5 ori, cum este acum, până la 2 
ori. În cazul în care s-ar fi ajuns 
la un acord în această privinţă cu 
omologii de la căile ferate vecine, 
vagoanele res-pective ar fi putut 
rula atât pe teritoriul   Moldovei, 
cât şi în Ucraina şi Belarus. De-

sigur, starea tehnică a acestora 
urmează a fi evaluată cât mai ri-
guros de către experţi.

Un volum impunător de lucrări 
privind asigurarea tracţiunii efici-
ente se desfăşoară în depoul de 
locomotive Bălţi, cu filiale la Şol-
dăneşti şi Ocniţa. Locomotivele 
diesel sunt vechi, cu capacităţile 
demult epuizate, dar situaţia este 
de aşa natură că ataşarea lor la 
trenurile de marfă şi de călători 
nu admite întârzieri. Sunt efectu-
ate operaţiuni de manevră. Mult 
depinde şi de întreţinerea tehnică 
de calitate a materialului rulant – 
o sarcină, ce le revine lăcătuşilor 
secţiei revizie tehnică, condusă 
de maistrul superior cu experienţă 
Constantin Şcerban.

În cazul st.Mateuţi, mecanicii 
conduc trenurile nu numai spre 
Bălţi, ci şi spre staţia ucraineană 
Slobodka. Într-acolo se deplasea-
ză în mod regulat grupul, în com-
ponenţa căruia intră agentul biro-
ului transmisiuni, revizorul de va-
goane şi reprezentantul serviciului 
pază paramilitară. Toate plăţile de 
la agenţii economici regionali de 
pe cele două maluri ale Nistrului 

parvin exclusiv la ghişeul de marfă 
al staţiei, cu redistribuirea ulterioa-
ră. Este un bun exemplu de coo-
perare.

Membrii comisiei s-au arătat 
îngrijoraţi de agravarea problemei 
personalului la unele staţii din sec-
tor. Iată datele de la Mateuţi. Dacă 
în 2012, când volumul de încărcă-
turi a fost de cinci ori mai mic, aici 
activau 10 casieri de marfă şi 13 
recepţioneri, apoi la ora actuală 
listele de personal par a fi reduse 
aproape pe jumătate. De facto, 
aici muncesc doar un casier prin-
cipal de marfă şi trei recepţioneri. 
Dintre cei 4 operatori pentru prelu-
crarea informaţiilor la computer a 
rămas doar unul. La Râbniţa plea-
că în permanenţă 4 angajaţi afili-
aţi biroului transmisiuni. Şi acest 
număr mic de feroviari a reuşit 
în zece luni ale anului curent să 
pregătească pentru expediere, cu 
perfectarea tuturor actelor necesa-
re şi colectarea taxelor respective 
6680 de vagoane sau 240 mii tone 
de marfă. Volumul descărcărilor a 
fost estimat la 5600 de vagoane.
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Reducerile de personal sunt o 
consecinţă a necesităţii de optimi-
zare a cheltuielilor pentru salariza-
re, în perioada în care traficul de 
marfă se diminuase. Acum însă a 
apărut necesitatea unor acţiuni ur-
gente. După cum a explicat mem-
brilor comisiei şeful staţiei Mihail 
Raico, la soluţionarea problemei 
trebuie să se ţină cont de două 
aspecte principiale. Pe de o parte, 
completarea listelor de personal 
este destul de dificilă din cauza 
motivaţiei imperfecte a forţei de 
muncă, iar, pe de altă parte, este 
necesară revizuirea tabelului de 
personal, care urmează a fi ajus-
tat la volumul sporit al lucrărilor 
de încărcare-descărcare. În acest 
sens, achitarea unor suplimente 
la salarii nu poate salva situaţia. 
Feroviarii îndeplinesc un volum 
de muncă mult prea mare. Ei sunt 
surmenaţi fizic, se resimte o lipsă 
cronică de timp pentru perfectarea 
actelor de însoţire, înregistrarea 
vagoanelor şi a mărfurilor. Membrii 
comisiei au promis să studieze de 
urgenţă situaţia, ceea ce ar ameli-
ora problema personalului la staţia 
transnistreană.

Consolidarea stabilităţii finan-
ciare depinde în mare măsură de 
consumul raţional în sezonul rece 
al resurselor energetice costisi-
toare şi, în primul rând, de eco-
nomisirea rezonabilă a acestora. 
La nodul feroviar Bălţi au fost 
întreprinse mai multe acţiuni în 
acest sens. La realizarea lucrărilor 
de reconstrucţie a sistemului de 
încălzire în edificiile nodului fero-
viar, pentru a optimiza cheltuielile, 
specialiştii sectorului sec – şef 
Veaceslav Prudâus, inginer-
şef Boris nazarov – au recurs 
la deconectarea unor edificii ale 
nodului feroviar de la sistemul de 
încălzire centralizat şi au insta-
lat cazane autonome în blocurile 
administrativ-habitual, aparate de 
control al secţiei semnalizare şi 
comunicaţii, ale sectoarelor pază 
paramilitară şi alimentare cu apă 
a clădirilor. În urma acestor acţi-
uni este de aşteptat ca consumul 
de energie pentru încălzire să se 
reducă cu circa 30 la sută. Un 
efect economic mai substanţial ar 
putea urma şi după racordarea ul-
terioară la încălzirea autonomă a 
altor obiective, în special a clădirii 

staţiei, blocului administrativ-ha-
bitual al secţiei linii. Urmează şi 
o modernizare a echipamentelor 
cazangeriei, pentru a regla capa-
citatea şi a evita consumul excesiv 
de resurse.

În timpul pregătirilor pentru 
iarnă a clădirilor liniare angajaţii 
secţiei edificii civile au înlocuit o 
pompă de circulaţie din cazange-
ria staţiei Mateuţi. Şi la alte staţii 
au fost făcute verificările respecti-
ve ale sobelor, cazanelor cu gaze, 
hornurilor. A fost renovat complet 
acoperişul clădirii industriale a 
remizei vagoane nr.3 şi sectoru-
lui de distribuţie a gazelor din ca-
zangeria nodului feroviar, precum 
şi o jumătate a acoperişului clădirii 
principale a cazangeriei. La anul 
reparaţia acestui acoperiş va fi fina- 
lizată, precum şi a acoperişului 
blocului administrativ-habitual al 
depoului de locomotive nr.4. Toa-
te aceste lucrări sunt efectuate 
în strictă conformitate cu graficul  
financiar aprobat la începutul verii 
de către conducerea CFM. În sco-
pul ajustării gabaritelor au fost re-
parate peroanele staţiilor Drochia 
şi Ocniţa. Actualmente, construc-
torii îndeplinesc aceleaşi lucrări la 
staţia Donduşeni.

În condiţii dificile, legate de 
lipsa acută de materiale pentru 
suprastructura liniei, activează 

picherii secţiilor linii nr.5  – şef 
alexei cruglii şi nr.6 – şef ale-
xandru Brodskii. Şi totuşi, chiar 
şi în asemenea situaţii, ei reu-
şesc să menţină la sectoarele de 
linie pe care le deservesc un nivel 
acceptabil al punctajului şi sigu-
ranţei traficului, chiar dacă sunt 
nevoiţi să recurgă la impunerea 
unor limite de viteză. Reuşesc să 

facă faţă situaţiei graţie depistării 
şi eliminării operative a abaterilor 
în întreţinerea liniei, efectuării în 
timp util a reparaţiilor curente. Au 
fost schimbate traversele podurilor 
peste râurile Nistru şi Răut şi ale 
podului din perimetrul staţiei Lip-
cani. Din cauza lipsei materialelor 
necesare a fost amânată vopsirea 
structurilor metalice ale podului de 
la kilometrul 113 pe direcţia Ma-

teuţi (nu este vopsit din 1991), nu  
şi-au găsit continuare nici lucrările 
de consolidare a bolţii tunelului.

Problemele abordate în ca-
drul şedinţelor de bilanţ de la 
Bălţi şi ocniţa s-au referit nu doar 
la sectorul de producţie, ci şi la 
sfera socială. Preocupă, în spe-
cial, destinul medicinei feroviare, 
de care au nevoie angajaţii celor 

două noduri feroviare. Directo-
rul general al CFM Iurii Topala a 
explicat că în prezent sunt luate 
în considerare mai multe opţiuni 
de redresare a situaţiei, dar deo-
camdată nu s-a adoptat o decizie 
finală. În ceea ce priveşte datoriile 
salariale, Iurii Topala a menţionat:

– De 28 de luni, de când mă 
aflu în funcţia de director general 
al Magistralei, nu am admis nici o 
dată tergiversarea achitării sala-
riilor. Datoriile au fost acumulate 
de către predecesorii mei, deşi 
această situaţie nu mă absolvă 
de responsabilitate. Feroviarii îşi 
aşteaptă banii. Ţinând cont de rea-
lizarea, că recent CFM şi-a conso-
lidat întrucâtva situaţia financiară, 
vom încerca să rambursăm până la 
finele anului datoriile pe două luni, 
iar până de Paşti – să le achităm 
completamente. Sper că aşa va fi, 
dacă nu vor apărea circumstanţe 
neprevăzute de ordin extern.

Ambiguu a fost primită în co-
lectivele de muncă ale subdiviziu-
nilor nodurilor feroviare telegrama 
conducerii CFM cu privire la pensi-
onarii care muncesc în continuare. 
Acest subiect, de asemenea, a fost 
examinat mai detaliat. Cele mai re-
cente modificări survenite în Codul 
Muncii al RM permit angajatorului 
să concedieze persoanele în etate 
fără consimţământul acestora şi 
fără plăţi compensatorii, operate la 
reducerea salariaţilor. Iurii Topala 
a explicat că administraţia CFM 
ar fi putut aplica aceste amenda-
mente. Însă nu-şi poate permite, 
mai ales în condiţiile actuale, să 
neglijeze experienţa avansată şi 
contribuţia de-o viaţă a salariaţi-
lor-veterani ai CFM. Prin urmare, 
conducătorii subdiviziunilor CFM 
au posibilitatea de a decide singuri  
cine trebuie să fie demis şi cine să 
muncească în continuare.

Mai multe detalii vizavi de 
procedură au fost aduse de că-
tre directorul direcţiei resurse 
umane vitalie manole, care a în-
soţit comisia. Iniţial, toţi pensionarii 
sunt concediaţi, iar apoi cei care 
doresc să continue activitatea, în-
cheie un contract individual pentru 
o perioadă de un an, cu păstrarea 
vechimii de muncă. Pe parcurs ter-

menul contractului poate fi extins în 
limitele prevăzute de lege. Se pare 
că totul este clar. Cei prezenţi însă 
– liderul sindicalist al secţiei linii şi 
unii şefi de subdiviziuni – au adre-
sat mai multe întrebări: în cazul în 
care administraţia are dreptul le-
gal să demită în orice moment un 
pensionar care munceşte, de ce ar 
trebui să perfecteze un contract pe 
o durată determinată? Cu atât mai 
mult, cu cât modificările introduse 
în legislaţie nu sunt categorice, ci 
au un caracter de recomandare. În 
urma dezbaterilor, toţi cei prezenţi 
au ajuns la concluzia că problema, 
care este atât de importantă pentru 
angajaţii în etate, necesită o exa-
minare mult mai aprofundată din 
partea Direcţiei resurse umane şi a 
specialiştilor în domeniul personal 
ai filialelor CFM.

În cadrul reviziei cu comisia 
directorul general al ÎS „Calea  
Ferată din Moldova” Iurii Topala a 
dat o apreciere pozitivă acţiunilor 
colectivelor de muncă din sectorul 
de nord al Magistralei, mulţumindu-
le pentru muncă, capacitatea de a 
depăşi dificultăţile, pentru răbdare 
şi înţelegerea cu care înfruntă di-
ficultăţile. Unele probleme vor per-
sista în continuare, în special cele 
legate de logistică, reparaţii, asigu-
rarea cu echipament de protecţie, 
majorarea remunerării, ceea ce nu 
înseamnă că se doreşte o neglijare 
a acestor aspecte foarte importan-
te. Situaţia e cu totul alta. În pofida 
unei creşteri a profitului întreprin-
derii în urma îmbunătăţirii operaţi-
unilor transport de marfă, situaţia fi-
nanciară a CFM impune totuşi nişte 
optimizări foarte stricte ale cheltuie-
lilor. Cu alte cuvinte, pentru a nu se 
ajunge într-o zonă de risc, va trebui 
să învăţăm a trăi şi a munci exclu-
siv în limita mijloacelor existente. 
Vom depune eforturi în continuare 
pentru consolidarea poziţiilor ÎS 
„CFM” pe piaţa serviciilor de trans-
port. Numai atunci, când vom reuşi 
să atingem un nivel acceptabil, ne-
cesităţile, fără îndoială, îşi vor găsi 
satisfacerea cuvenită.

Imagini: Iurie KOZLOV
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La data de 17 noiembrie a.c., comisia, condusă de directorul general 
al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Iurii TOPALA, 
s-a deplasat pe sectorul de sud al Magistralei. A fost evaluat nivelul de 
pregătire pentru activitatea în condiţii de iarnă a nodurilor feroviare 
Basarabeasca şi Giurgiuleşti, care reprezintă un mecanism complex 
de interacţiune a diferitor servicii. Chiar şi cea mai mică defecţiune în 
funcţionarea acestuia este inacceptabilă, deoarece aceasta va afecta 
circulaţia traficului de marfă în porturile dunărene şi oraşul Galaţi, 
devenit celebru graţie Uzinei Metalurgice.

coPiii sunt viitoRuL nostRu  

În excursie la locomotivă
Vlad DOBROV

nu e un secret, că ataşamentul 
multor feroviari de-ai noştri pentru ma-
gistrală se trage din adolescenţă sau 
chiar din copilărie. o situaţie similară 
a existat, se pare, şi în viaţa lui serghei 
Tomşa, vicediretor general al Îs „ca-
lea Ferată din moldova”, responsabil 
de infrastructură şi tracţiune. 

Altfel cum se explică gestul, că, aflân-
du-se recent în cadrul reviziei cu comisia 
la staţia Ocniţa, nu a putut trece nepăsă-
tor pe lângă picii de la Grădiniţa de copii 
„Lăstăraş”, care se adunaseră grămăjoa-
ră în faţa monumentului locomotivei. Cum 
le sclipeau şi radiau ochii de admiraţie, 
văzând o coşcogea locomotivă cu roţi de 
fier uriaşe!

Educatoarea Cristina Palcă şi dădaca 
Marina Caţer au explicat că în excursie au 

mers picii din grupa mică. Copiii adoră să 
asculte fluieratul locomotivelor, să urmă-
rească trenurile. Părinţii, bunicile şi buneii 
multora dintre ei sunt feroviari.

Domnul Tomşa s-a interesat de viaţa 
de zi cu zi a grădiniţei, care anterior intra 
în componenţa Căii Ferate a Moldovei, cu 
sugestiva denumire „Lăstarii feroviarilor”, 
a vorbit cu copiii şi s-a oferit să facă cu 
toţii o poză pe fundalul locomotivei.

Vor trece anii şi, prea poate, cineva 
dintre copiii din această imagine din ziar, 
crescând, îşi va lega destinul de profesia 
de feroviar. Cum au făcut-o la timpul lor 
tatăl sau bunicul. Am vrea să credem că 
până atunci magistrala autohtonă se va 
reabilita şi va prospera: pe şine vor circu-
la trenuri-fulger, iar munca fizică grea va 
fi substituită de soluţii moderne, automati-
zate şi inovaţii inginereşti avansate.

 
Imagine: Iurie KOZLOV

După cum arată rezultatele re-
viziei, feroviarii de la sud au depus 
mult efort pentru a asigura un nivel 
corespunzător traficului de mărfă 
în perioada rece. Au fost evaluate 
acţiunile specialiştilor secţiei linii 
Basarabeasca, în timpul depla-
sării motrisei de la Basarabeasca 
spre Etulia şi Giurgiuleşti şi înapoi 
de-a lungul liniei ramificate Cahul. 
În trecut, pentru operaţiunile teh-

Revizia de toamnă cu comisia-2017  

Feroviarii de la sud 
muncesc în ritm stabil

Vladimir DOBREANSCHI

acesta este rezultatul organizării 
eficiente a activităţii în cadrul ce-
lor 16 districte feroviare şi în alte 
subdiviziuni ale secţiei linii nr.3, 
care, în situaţia unei crize acute 
de materiale şi a unei fluctuaţii de 
cadre, îşi propune utilizarea opti-
mă a resurselor de muncă, pre-
cum şi a rezervelor disponibile. 
Miza se pune pe un control strict 
al întreţinerii liniilor, identificarea 
şi eliminarea operativă a abateri-
lor de la norme. Înlocuirea traver-

selor pentru a elimina porţiunile 
putrede se desfăşoară în locurile 
cele mai problematice. Peste tot, 
unde apare posibilitatea, este re-
dusă diagrama modurilor inactive 
pentru a redistribui astfel mate-
rialele pe liniile principale. Este 
practicată schimbarea şinelor cu 
readaptarea suprafeţei de func-
ţionare a şinei. În stare bună se 
află învelişul de beton şi barierele 
de la trecerile de nivel. A fost îm-
bunătăţită vizibilitatea semnelor 
de avertizare, ceea ce contribuie 
la traversarea în siguranţă a căii 
ferate de către transportul auto şi 
hipomobile. 

Totodată, a apărut necesitatea 
reconstrucţiei radicale a gospodă-
riei linii din sectorul de sud al Ma-
gistralei. Mijloacele financiare pen-
tru reconstrucţie au fost alocate de 
către instituţiile bancare din Euro-
pa de Vest. Acum se pune proble-
ma asimilării lor cât mai rapide pe 
direcţia Bender–Basarabeasca–
Etulia, care este una dintre priori-
tăţile actuale. Care sunt realizările 
reale la moment? 

Potrivit lui Petru Saracuţa, şef 
al serviciului linii, membru al co-

misiei de revizie, a fost elaborată 
o argumentare tehnică şi este în 
curs de pregătire o licitaţie pen-
tru selectarea proiectanţilor. După 
lansarea proiectului, se va putea 
vorbi despre organizarea licitaţi-
ei respective, cu scopul selectării 
executorilor care vor oferi cele mai 
bune condiţii. În cadrul lucrărilor 
vor fi supuse unor reconstrucţii 
şi echipamentele de poligon ale 
energeticienilor şi comunicaţioniş-
tilor de la staţiile liniare. Important: 

traversele şi şinele vechi eliminate 
în procesul de reconstrucţie a liniei 
pot fi îndreptate, iar după evaluare 
ar putea fi reutilizate în consoli-
darea sectoarelor de nord şi cen-
tru, precum şi a liniilor ramificate 
Abaclia–Cahul–Giurgiuleşti.

Vor avea de câştigat depourile 
de locomotive nr.2 şi nr.3, deoa-
rece pe sectorul reconstruit poate 
fi dezvoltată o viteză de la 25-40 
la 90 km/h. Iar aceasta presupu-
ne economisiri de combustibil, a 
timpului de muncă, accelerarea 
rulajului locomotivelor, reducerea 
costurilor de trafic. O îmbunătăţire 
considerabilă a indicatorilor eco-
nomici se preconizează odată cu 
apariţia noilor locomotive, a căror 
achiziţie făcută de CFM nu e de-
parte. În aşteptarea perspectivelor 
promise, locomotivarii continuă să 
repare şi să pună pe linie locomo-
tivele existente. Tehnica este ve-
che, dar şi-a dovedit fiabilitatea, 
având capacitatea de a remorca 
trenuri grele şi a face  faţă celor 
mai dificile rampe.

nice de întreţinere curentă a 370 
km pe cursa principală anual erau 
alocate aproximativ 25 000 de tra-
verse noi, iar în primele 10 luni ale 
acestui an – doar 4469, inclusiv 
reutilizabile, ceea ce e cât o pică-
tură în mare. Porţiuni mari de linie 
aşteaptă reparaţii capitale.

Cu toate acestea, chiar şi într-o 
asemenea situaţie dificilă piche-
rii reuşesc să asigure punctajul 
cuvenit – 114 unităţi faţă de cele 
170 planificate. În primul rând, 
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La depoul de locomotive Ba-
sarabeasca au fost create condiţii 
bune pentru prestarea serviciilor 
tehnice şi efectuarea reparaţiilor 
necesare. Echipamentul permite, 
în special, efectuarea reparaţiilor 
legate de strunjirea bandajelor, 
schimbarea osiilor montate fără 
ridicarea lor de sub locomotive. 
Ajutorul este oferit de o echipă de 
specialişti detaşaţi de la depoul de 
locomotive nr.2, sub egida mais-
trului Anatol Taranuţa.

O parte din locomotive şi, con-
comitent, diferite tipuri de vagoane 
sunt reparate sub bolţile atelierului 
de producţie la remiza vagoane 
nr.2. Specialiştilor le-a fost încre-
dinţată şi reparaţia capitală a osi-
ilor montate pentru toate remizele 
vagoane ale Magistralei. Au fost 
elaborate instrucţiunile tehnologi-
ce privind reparaţia boghiurilor cu 

fălci de ghidare ale locomotive-
lor 2ТЭ10Л. Este un program de 
producţie serios, responsabil, de 
succes.

În promovarea în timp util a 
tranzitului multe depind de miş-
cariştii sectorului în organizarea 
circulaţiei. Tonul a fost dat de per-
sonalul staţiei nodului feroviar Ba-
sarabeasca. Aici este respectată 
cu stricteţe disciplina tehnologică 
în efectuarea operaţiunilor de sor-
tare şi de formare a trenurilor de 
marfă. Pentru a evita întârzierile, 
mişcăriştii cooperează la nivel 
operaţional cu depoul de loco-
motive şi secţia revizie tehnică a 
vagoanelor. Locomotiva de mane-
vră este utilizată raţional. Datorită 
restaurării barierelor de nivel ale 
cocoaşei de triere, a devenit posi-
bilă evitarea mutării surplusului de 
vagoane. Cu toate acestea, costul 
lucrărilor este afectat de staţiona-

rea pe linie a vagoanelor ieşite din 
funcţiune sau excluse din dotare. 
Aceste vagoane ajung la remiza 
vagoane nr.4 pentru decontarea la 
fier vechi, însă locul eliberat este 
ocupat imediat de un alt material 
rulant livrat de pe linie. Din anumi-
te motive nu este luată în calcul în-
cărcarea de fier vechi, expediat de 
către staţie, de la remiza vagoane 
la Ghidighici.

S-a ameliorat desfăşurarea 
operaţiunilor de încărcare la staţii-
le liniare ciadâr-Lunga, comrat, 
iargara, cimişlia, vulcăneşti.

O bună mobilizare în pregă-
tirea pentru iarnă şi îndeplinirea 
sarcinilor planificate demonstrea-
ză feroviarii staţiei de frontieră 
etulia. Mişcăriştii, marfarii, re-
prezentanţii altor servicii, cum ar 
fi revizorii de vagoane, mecanicii 
locomotivei de manevră şi repre-
zentanţii pazei paramilitare îşi 
organizează activitatea pe baza 

unor tehnologii comune. Comisia 
s-a familiarizat şi cu condiţiile, 
în care activează agenţii biroului 
transmisiuni, recepţionerii de mar-
fă, operatorii de la panoul de co-
mandă. Situaţia s-a schimbat spre 
bine. Cu toate acestea, instalarea 
unui nou cazan nu a contribuit la 
încălzirea încăperii impiegatului 
de mişcare. Directorul general al 
ÎS „Calea Ferată din Moldova” Iurii 
Topala a subliniat necesitatea re-
dresării de urgenţă a situaţiei, iar 
în discuţia cu şefa staţiei Ludmila 
Cerven s-a interesat de ce staţio-
nează vagoanele moldoveneşti cu 
cereale în staţia ucraineană Reni. 
E o problemă stringentă, deoare-
ce în condiţiile solicitării sporite a 
acestui tip de vagoane trebuie să 
crească şi rulajul acestora.

La staţia Giurgiuleşti comisia 
a fost întâmpinată de noul şef. 
Din data de 6 octombrie curent, 

această funcţie o deţine 
Angela Tornea, care cu-
mulează conducerea sta-
ţiei cu funcţia de impiegat 
de mişcare. Dumneaei a 
vorbit cu mândrie despre 
eforturile comune ale con-
structorilor, mişcăriştilor şi 
marfarilor, care au văruit şi 
vopsit încăperile şi menţin 
curăţenia şi confortul, în 
pofida spaţiului restrîns. În 
încăperi e cald. Atitudinea 
conştiincioasă faţă de obli-
gaţiunile de serviciu a îm-
bunătăţit simţitor circulaţia 

mărfurilor. Conform rezultatelor de 
la sfârşitul lunii octombrie, volumul 
de încărcături constituie 146 va-
goane (8 898 tone), de descărca-
re – 194 vagoane (10 743 tone). 
În direcţia Galaţi au fost expediate 
1664 şi recepţionate 1745 vagoa-
ne. Se menţine o bună colaborare 
cu administraţia portului fluvial, cu 
agenţii care transbordează produ-
se petroliere, cereale, alte mărfuri.

Inspectând infrastructura lo-
cală, conducatorul Magistralei a 
dialogat cu agenţii biroului trans-
misiuni, recepţionerii, casierii de 
mărfuri, contabilii, s-a interesat de 
problemele care îi preocupă. Una 
dintre acestea este motivarea in-
suficientă a angajaţilor, ceea ce 
generează o mare fluctuaţie de 
personal. Domnul Topala a ţinut 
să menţioneze că odată cu ame-
liorarea situaţiei financiare a CFM, 
salariile feroviarilor vor fi neapărat 
majorate. Se intenţionează şi achi-
tarea integrală a restanţelor salari-
ale  până în primăvara anului viitor. 
Acesta ar fi doar un prim pas spre 
îmbunătăţirea bunăstării feroviari-
lor, urmat, fără îndoială, de alţii. În 
viitorul apropiat se preconizează 
şi implementarea unui sistem mai 
eficient de salarizare.

Problema achitării restanţelor 
la salarii a fost abordată şi la şe-
dinţa de bilanţ de la staţia Basa-
rabeasca, unde comisia a revenit 
seara târziu. Feroviarii adunaţi în 
sala de festivităţi a secţiei linii s-au 
arătat interesaţi şi de problema pri-
vind destituirea din funcţii a pensi-
onarilor, în lumina modificărilor 
recent adoptate la Codul Muncii al 
Republicii Moldova.

– Trebuie să respectăm legea, 
– a menţionat Iurii Topala. – Dar, 
potrivit unei telegrame pe care am 
expediat-o în teren, concedierile 
vor intra în aria responsabilităţilor 
şefilor de subdiviziuni, care cu-
nosc mai bine oamenii şi ştiu cu 
cine ar putea munci cu succes în 
continuare. 

Pentru o mai bună elucidare 
a problemei, directorul general a 
oferit cuvântul lui Vitalie Manole, 
director al Direcţiei resurse uma-
ne, inclus în comisie. A impresi-

onat printr-un discurs coerent şi 
convingător şi preşedintele comi-
tetului sindical al secţiei linii Nico-
lae Nicolaev. El a subliniat că con-
cedierea pensionarilor este o pro-
blemă foarte gravă şi, prin urmare, 
necesită un studiu preliminar. Cu 
atât mai mult, cu cât amendamen-
tele la Codul Muncii au un caracter 
de recomandare.

Ar fi binevenită şi organiza-
rea unor seminare la nivel de în-
treprindere pentru inspectorii din 
domeniul resurse umane şi mana-
gerii filialelor, în cadrul cărora s-ar 
putea rezuma diferite propuneri şi, 
în baza acestora ar putea fi adop-
tată o decizie finală. O asemenea 
abordare va contribui la evitarea 
unor eventuale interpretări. Tre-
buie să se ţină cont şi de adevă-
rul, că mulţi veterani ai CFM şi-au 
dedicat cei mai buni ani activităţii 
la Magistrală şi acum merită pe 
deplin să fie menţionaţi. Este ne-
cesar să se menţină dialogul dintre 
generaţii, iar tinerii să beneficieze 
de experienţa avansată de muncă 
şi de viaţă a predecesorilor lor. 

Feroviarii de la Basarabeasca 
au fost, de asemenea, interesaţi 
de îmbunătăţirea situaţiei privind 
asigurarea cu îmbrăcăminte de 
protecţie. Explicând situaţia, şeful 
serviciului aprovizionare teh-
nico-materială valerii Kanna a 
declarat că asigurarea filialelor cu 
echipamente de protecţie este de 
30-35 la sută şi că la ora actuală 
se întreprind acţiuni pentru a spori 

achiziţiile în acest sens. Este vor-
ba, în primul rând, de calitatea sa-
lopetelor, gecilor, bocancilor, ves-
telor, mănuşilor de lucru. Îmbrăcă-
mintea achiziţionată în ultimul timp 
este de calitate bună, fabricată din 
materiale rezistente la intemperii.

Subliniind importanţa proble-
mei, directorul general al ÎS „Calea 
Ferată din Moldova” Iurii Topala a 
adăugat la cele spuse că la CFM a 
început să fie acordată mai multă 
atenţie calităţii – şi nu doar a echi-
pamentelor de protecţie, dar şi a 
traverselor achiziţionate, pieselor 
de schimb, echipamentelor, ma-
terialelor de construcţie etc. Chiar 
dacă acestea costă mai mult, se 
câştigă prin prelungirea duratei de 
exploatare şi, prin urmare, la redu-
cerea cheltuielilor suplimentare.

La finalul întâlnirii conducă-
torul magistralei moldoveneşti 
iurii topala le-a mulţumit fero-
viarilor sectorului de sud pen-
tru activitatea pe care o desfă-
şoară, indiferent de dificultăţile 
care intervin. conducerea cFm 
va sprijini şi în continuare cele 
mai bune idei şi propuneri şi 
va face posibilă soluţionarea 
cu succes a sarcinilor stabilite 
pentru traficul marfă de tranzit. 
accentul se pune şi pe necesi-
tatea reducerii în continuare a 
cheltuielilor neproductive şi a 
utilizării raţionale în perioada 
de iarnă a resurselor energetice 
costisitoare.

Imagini: Iurie KOZLOV
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La data de 22 noiembrie curent comisia, 
condusă de directorul general al Întreprin-
derii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, 
Iurii TOPALA, a vizitat sectoarele Bender 
şi Chişinău. Revizia a arătat că feroviarii 
s-au pregătit temeinic pentru a activa în 
perioada rece a anului. 

Vladimir DOBREANSCHI

De la începutul sezonului de 
încălzire, încăperile de serviciu 
sunt încălzite în mod normal. În 
ajun, Magistrala primise cărbune, 
de a cărui distribuire se vor ocupa 
specialiştii filialelor. În urma nego-
cierilor privind datoriile restante, au 
fost conectate la sistemul de încăl-
zire centrală subdiviziunile ferovia-
re din capitală şi, în special, depo-
ul de locomotive nr.1. Deocamdată 
rămâne nesoluţionată problema 
privind reparaţia sistemului de în-
călzire al motrisei, care transportă 
angajaţii biroului transmisiuni de la 
Varniţa la staţia Cuciurgan. Până 
la reparaţia acesteia o soluţie ar 
fi alocarea transportului auto. Im-
portant este ca feroviarii să nu su-
porte frig în timpul călătoriei, care 
durează aproximativ o oră.

În linii mari, pregătirile pentru 
iarnă includ, pe lângă încălzire, 
multe alte aspecte importante. E 
vorba de un întreg complex de 
acţiuni legate de securitatea tra- 
ficului, ocrotirea sănătăţii, protec-
ţia muncii, reparaţia echipamen-
tului tehnic, liniilor, optimizarea 
costurilor de exploatare. În cadrul 
reviziei au ieşit în evidenţă mai 
multe schimbări pozitive, care s-au 
produs, de exemplu, la secţiile linii 
nr.1 – şef Veaceslav Spânu şi nr.2 
– şef Valeriu Lomov. La aceste 
filiale nu există nici un district, în 
care linia nu ar fi întreţinută în con-
formitate cu cerinţele prevăzute 

de securitatea la trafic. Şi această 
realizare e obţinută în pofida crizei 
acute de materiale pentru supra-
structura liniei, dar şi a lipsei de 
personal. Experţii combină eficient 
controlul riguros al stării liniei cu 
căutarea rezervelor interne.

Plecând de la posibilităţile re-
ale, personalul secţiei semnalizare 
şi comunicaţii – şef interimar Vea-
ceslav Borş – s-a pregătit temeinic 
pentru activitatea în perioada de 
iarnă. Prin eforturi proprii au reuşit 
să aducă în ordine atât din punct de 
vedere tehnic, cât şi estetic dispo-
zitivele şi echipamentele deservite, 
au efectuat reparaţii cosmetice ale 
clădirilor de serviciu. S-au eviden-
ţiat sectoarele SCB Sipoteni–Un-
ţeşti, de radiocomunicaţii Bender–
Revaca–Bălţaţi, LAZ şi DNT, altele.

O contribuţie importantă în 
restaurarea instalaţilor artificiale 
după ploile abundente le-a revenit 
specialiştilor trenului poduri nr.1 –
şef Serghei Severin. Acest aport a 
fost destul de evident şi în cadrul 
reviziei sistemului de drenaj recon-
struit pe cel de-al 25-lea kilometru 
al direcţiei Bălţaţi–Căinari. Specia-
liştii au ales opţiunea cea mai pu-
ţin costisitoare convenită cu NZIT, 
serviciul linii şi secţia linii nr.2. Din 
motive de economie, împreună cu 
balastul şi piatra, au fost folosite 
şi plăcile de beton, fabricate ne-
mijlocit în atelierul de beton armat 
al trenului poduri. Echipa a dat 
dovadă de un înalt grad de mobi-
lizare în lichidarea alunecărilor 
de teren pe cel de-al 17-lea kilo-
metru al aceleeaşi direcţii. Pentru 

urgentarea lucrărilor a fost folosit 
un complex mecanizat de mare 
capacitate, constituit dintr-un ex-
cavator EK-12, un buldozer DT-75 
şi două autobasculante KAMAZ. În 
gospodăria centrală a trenului po-
duri Varniţa a fost organizată dez-
asamblarea vagoanelor de marfă 
la fier vechi. Trei-patru brigăzi sunt 
implicate în mod constant, ceea ce 
permite desfăşurarea lucrărilor cu 
depăşirea graficului, în medie fiind 
dezasamblate până la 1,5 vagoa-
ne pe zi.

Comisia a apreciat activitatea 
depourilor de locomotive nr.1 şi 
nr.2, ai căror specialişti reuşesc 
să ataşeze în timp util locomotive-
le la trenurile de marfă şi călători, 
precum şi pentru operaţiunile de 
manevră, în pofida echipamentului 
învechit moral şi fizic şi a insufici-
enţei pieselor de schimb. Merită 
o atenţie deosebită realizarea, 
că locomotivarii din capitală, de 
comun acord cu angajaţii remizei 
vagoane de călători Chişinău, au 
reuşit pentru prima dată în 17 ani 
să reanimeze reparaţia capitală a 
trenurilor diesel produse în Unga-
ria. Primul tren diesel reparat ast-
fel, alcătuit din trei secţiuni, a fost 
pus pe linie în octombrie. 

Cheltuielile sunt justificate din 
punct de vedere economic, avân-
du-se în vedere, că trenurile die-
sel îşi confirmă rentabilitatea pe  
cursele Ungheni–Chişinău şi Bul-
boaca–Chişinău, în orele matina-
le şi de seară. Multe depind, bine-
înţeles, atât de buna exploatare, 
cât şi de tarifele pentru traficul 
de călători, dar mai ales de era-
dicarea fenomenului de neachita-
re a călătoriei de către pasageri. 
Transportul suburban îşi menţine 
în continuare necesitatea şi im-
portanţa. După restructurarea căii 
ferate, acesta va deveni, la fel ca 
şi trenurile de trafic internaţional, 
o sursă importantă de venit pe 
segmentul călători, urmând să i 
se atribuie statutul de unitate in-
dependentă.

În cadrul reviziei directorul 

general al ÎS “Calea Ferată din 
Moldova Iurii Topala s-a întâlnit 
cu specialişti ai unor staţii linia-
re de pe sectorul Bender, inte-
resându-se, în primul rând, de 
condiţiile de muncă şi de acţiu-
nile întreprinse privind reducerea 
cheltuielilor de exploatare. La 
etajul doi al postului CE Căuşeni 
ferestrele vechi au fost schimba-
te cu termopane, care păstrea-
ză mai bine căldura. În scopul 
optimizării costurilor pentru în-
călzire, se intenţionează trans- 

ferarea tuturor feroviarilor în 
această clădire. A fost abordată 
şi problema reabilitării termice a 
pereţilor exteriori din cărămidă şi 
a vopsirii ulterioare a acestora. 
Izolarea termică va îmbunătăţi şi 
aspectul estetic al faţadei.

La staţia vecină Căinari toţi 
angajaţii au fost cazaţi în edificiul 
postului CE cu mult timp în urmă. 
Dar şi aici, cu părere de rău, nu 
s-au găsit forţe şi mijloace pentru 
a schimba ferestrele vechi, în care 
s-au format multiple fisuri. Membrii 
comisiei au promis că le vor veni 
în ajutor mişcăriştilor. De aseme-
nea s-au clarificat cu necesitatea 
sporirii rezervei de cărbune pentru 
iarnă. Combustibilul va fi livrat ne-
apărat. Dar feroviarii s-au arătat 
îngrijoraţi şi de o altă problemă la 

fel de importantă. Staţia este im-
plicată în compunerea trenurilor 
pentru trei direcţii, fiind ca atare un 
nod feroviar.

Îmbunătăţirea eficienţei ope-
raţiunilor de manevră este împie-
dicată de supraîncărcarea liniilor, 
două dintre ele fiind ocupate cu 
vagoane inactive, iar alta – închisă 
din cauza putrezirii traverselor. În 
urma curselor suplimentare inutile 
ale locomotivelor de manevră spo-
resc cheltuielile de combustibil, se 
iroseşte timpul de muncă, ceea ce 

se reflectă negativ asupra preţului 
de cost al transportului. Potrivit şe-
fului secţiei linii nr.2, actualmente 
reparaţia materialului de linii este 
imposibilă din cauza insuficienţei 
de traverse. Eliminarea focare-
lor de putregai este realizată în 
locurile cele mai problematice.  
Familiarizându-se cu situaţia la 
faţa locului, conducătorul Magis-
tralei Moldoveneşti Iurii Topala a 
dispus eliberarea unei linii ocupate 
de vagoane nefuncţionale pentru a 
reanima operaţiunile de manevră. 
De asemenea, în scopul satisface-
rii solicitării revizorilor de vagoane 
pentru încălzirea biroului acestora, 
secţia linii va aloca 15 traverse de 
lemn inutilizabile.

Dificultăţile nu sunt un impeDiment 
în pregătirea pentru iarnă
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Revenind la Chişinău, mem-
brii comisiei au generalizat în ca-
drul şedinţei de bilanţ rezultatele 
reviziei de toamnă a Căii Ferate a 
Moldovei. Expunăndu-se pe mar-
ginea acestora, şefii de servicii au 
vorbit despre ceea ce au reuşit să 
realizeze în perioada de pregătire 
a CFM pentru traficul de marfă şi 
călători în timpul de iarnă, au abor-
dat problemele ce îi frământă.

De exemplu, şeful serviciu-
lui linii Petru Saracuţa a remarcat 
drept un aspect pozitiv situaţia, că 
datorită achiziţionării de către di-
rectorul general al CFM Iurii Topala 
a unui lot nou de traverse şi bare 
de înaltă calitate şi instalării aces-
tora pe linii, poduri şi sub macazuri 
viteza circulaţiei trenurilor pe unele 
segmente a sporit. A fost conso-
lidată şi gospodăria linii cu porţiu-
nea tronsonului staţiei adiacente 
Brătuşeni. Au fost efectuate lucrări 
pentru asanarea liniei în perimetrul 
staţiilor Lipcani şi Medveja, precum 
şi la alte sectoare. În condiţiile lipsei 
de materiale, strategia administraţi-
ei CFM prevede ca traversele noi 

(Sfârşit. Începutul în pag. 5.)

şi cele reutilizabile să fie distribui-
te, în primul rând, nu doar pentru 
reparaţia celor mai dificile sectoa-
re, dar şi pentru cele care înregis-
trează o îmbunătăţire semnificativă 
a traficului de marfă. Toate secţiile 
linii sunt pregătite pentru activitatea 
în perioada de iarnă. Se menţine 
„nucleul” profesioniştilor cu experi-
enţă, care şi-au dovedit şi abilităţile 
de organizatori pricepuţi. Persona-
lul îşi ridică calificarea, sunt instruiţi 
corespunzător şi angajaţii pentru 
care apropiata iarnă va fi prima în 
munca la întreprindere. Pe linia de 
pregătire se află şi echipamentele 
de deszăpezire. 

După cum reiese din dis- 
cursul şefului serviciului mişca-
re igor munteanu, în ultima peri-
oadă programul la încărcare este 

îndeplinit în măsura posibilităţilor 
de către staţiile feroviare, tonul 
fiind dat de sectorul de nord al 
Magistralei. Indicatorii ar putea fi 
însă mai mari, dacă s-ar aloca mai 
multe vagoane. Este îngrijorătoare 
şi viteza de sector relativ mică a 
trenurilor din cauza numeroaselor 
restricţii. Se resimte necesitatea 
intensificării rulajului materialului 
rulant. Important e să nu se admită 
încălcări ale securităţii circulaţiei. 

Un volum impunător de mun-
că a fost realizat de secţiile sem-
nalizare şi comunicaţii, alimentare 
cu energie electrică, locomotivari. 
Remizele vagoane repară capital 
şi în depou un număr mai mare 
al vagoanelor solicitate. Are loc 
dezasamblarea materialului rulant 
casat şi predarea acestuia la fier 
vechi. Detaliile care pot fi reutiliza-
te sunt selectate şi stocate pentru 
utilizare ulterioară. Recent compa-
nia ucraineană „Metalurgtrans” a 
semnat un contract cu ÎS „CFM”, 
care prevede reparaţia în depou a 
800 vagoane descoperite de că-
tre feroviarii remizei vagoane nr.4 
Basarabeasca, ceea ce va aduce 
venituri suplimentare în bugetul 

Magistralei. Totodată, la şedinţele 
de bilanţ au fost abordate şi pro-
bleme privind ameliorarea secu-
rităţii circulaţiei, ocrotirii sănătăţii, 
protecţiei muncii.

În alocuţiunea sa vicedirec-
torul general al Îs „calea Ferată 
din moldova” serghei tomşa, 
responsabil de infrastructură şi 
tracţiune, a acordat atenţie situa-
ţiei că subdiviziunile feroviare au 
dat dovadă de o nouă abordare în 
realizarea sarcinilor legate de pre-
gătirea pentru iarnă. Accentul se 
pune pe componenta economică, 
ceea ce presupune o atenţie spori-
tă faţă de optimizarea cheltuielilor, 
în special a resurselor energetice. 
Dacă anul trecut drept exemplu în 
acest sens a servit nodul ferovi-
ar Basarabeasca, care a revizuit 

sistemul de încălzire a edificiilor, 
acum aceeaşi tactică şi-o asumă 
şi feroviarii de la Bălţi. Instalarea 
unui cazan autonom în blocul 
administrativ-habitual al secţiei 
semnalizare şi comunicaţii nr.3 a 
permis scurtarea traseului costisi-
tor de termoficare cu aproximativ 
1,2 km. Iar la anul se va scurta 
şi mai mult, datorită implementă-
rii încălzirii autonome în edificii-
le gării, postului CE şi al blocului 
administrativ-habitual al secţiei 
linii nr.5. Renunţarea la sobă, care 
consumă un volum prea mare de 
cărbune, şi montarea instalaţiilor 
electrice de încălzire au îmbunătă-
ţit simţitor condiţiile de muncă ale 
impiegaţilor de mişcare de la staţia 
Pârliţa. Volumul reparaţiilor efectu-
ate la CFM a inclus şi 3000 m3 de 
acoperişuri ale edificiilor de servi-
ciu. În primăvară este prevăzută şi 
deconectarea de la sistemul cen-
tral de încălzire a unor edificii din 
Chişinău.

Referindu-se la securitatea la 
trafic, ocrotirea sănătăţii şi protecţia 
muncii, Serghei Tomşa a remarcat 
că în majoritatea cazurilor încăl-
cările comise au fost provocate în 

proporţie de 10 la sută de echipa-
mentele utilizate şi 90 la sută – de 
factorul uman. Este necesar să fie 
respectate strict instrucţiunile de 
serviciu, să nu fie neglijată instru-
irea, să fie organizate controale 
şi să fie consolidată disciplina de 
muncă şi cea tehnologică.

În cadrul şedinţei de bilanţ a 
luat cuvântul şi şeful serviciului 
aprovizionare tehnico-materială 
valerii Kanna. El a specificat că 
în condiţiile unei finanţări insufi-
ciente, cererile de materiale par-
venite din subdiviziuni n-au fost 
satisfăcute integral. Din fondurile 
alocate, ponderea considerabilă a 
fost destinată achiziţionării de tra-
verse, iar restul mijloacelor au fost 
alocate pentru achiziţionarea ule-
iurilor tehnice, pieselor de schimb 

etc. În baza noilor reglementări, şi 
în continuare vor fi luate în consi-
deraţie doar cererile întemeiate. 
Prin urmare, şefii filialelor trebuie 
să mediteze foarte serios şi să 
identifice strictul necesar pentru 
îndeplinirea cu succes a lucrărilor 
planificate.

iurii topala, director general 
al Îs “calea Ferată din moldova”, 
a menţionat în concluzie că situaţia 
în care se află la ora actuală Ma-
gistrala, continuă să rămână difici-
lă, multe proiecte nu pot fi realizate 
pe motivul insuficienţei de fonduri. 
În asemenea condiţii trebuie să 
realizăm cum ar putea Magistrala, 
în calitate de agent economic, să 
funcţioneze ritmic în continuare, 
diminuând pe cât se poate chel-
tuielile de exploatare şi asigurând 
totodată traficul necesar de încăr-
cături pentru a acumula venituri su-
plimentare. Doar prin consolidarea 
competitivităţii CFM am putea de-
păşi sincopele financiare.

Conducătorul CFM a solicitat 
mai mult spirit întreprinzător, fiind 
ferm convins că în cazul unui inte-
res comun şi plenar din partea tu-
turor angajaţilor Magistralei, situa-
ţia neapărat se va schimba în bine. 
A fost deja pregătită argumentarea 
tehnică privind reconstrucţia gos-
podăriei linii din sectorul de sud al 
Magistralei din creditele oferite de 
instituţii bancare din Occident. Ur-
mează să fie elaborat proiectul re-
spectiv şi să fie selectaţi executo-
rii, în baza licitaţiilor organizate în 
conformitate cu legislaţia în vigoa-
re. Iar la anul este posibil să obţi-
nem deja două locomotive diesel 
noi, care se deosebesc printr-un 
grad înalt de performanţă. După 
care vom primi şi celelalte loturi 
de mijloace tehnice. Producerea 
acestora va reveni pe seama câş-
tigătorului licitaţiei. 

Noul echipament va permite 
organizarea circulaţiei trenurilor 
chiar şi în condiţii de urcuşuri lun-
gi, înregistrând un efect economic 
mai mare decât în prezent. Iar lo-
comotivele diesel, aflate în prezent 
în funcţiune, sunt depăşite, consu-
mă mult combustibil, achiziţiona-
rea pieselor de schimb pentru ele 
devenind practic imposibilă, deoa-
rece acestea nu se mai produc. 

Odată cu finalizarea reconstruc-
ţiei drumurilor şi aplicării tracţiunii 
moderne, va exista o oportunitate 
de a accelera cifra de afaceri a va-
goanelor de marfă. Or, nefirească 
este situaţia, când înaintarea unui 
vagon de la nord la sud, pe sec-
torul Basarabeasca–Giurgiuleşti, 
durează două sau chiar trei zile.

Dar nici cea mai perfectă teh-
nică nu va reuşi să atingă stan-
darde înalte, fără specialişti bine 
pregătiţi. Directorul general şi-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
fluctuaţia de personal în subdiviziu-
nile Magistralei. Pentru a completa 
insuficienţa de specialişti, în primul 
rând, prin atragerea tinerilor, este 
necesar de a îmbunătăţi motivaţia 
muncii, în special pentru cele mai 
importante specialităţi feroviare. 
Tocmai de aceea după achitarea 
restanţelor urmează a găsi soluţii 
reale pentru majorarea salariilor, 
care depind în mod direct de îm-
bunătăţirea posibilităţilor financiare 
ale Magistralei. Parţial problema 
poate fi soluţionată acum prin revi-
zuirea scalei salariale cu operarea 
unor majorări din contul reducerii 
de personal şi reglementării cu-
mulărilor de funcţii. În acest sens, 
experienţa gării Chişinău şi a sub-
diviziunilor sale este de bun augur, 
numărul angajaţilor fiind stabilit în 
corespundere cu volumul real de 
muncă şi, astfel, făcându-se rost 
de o sursă financiară semnificati-
vă. Suplimentele la salarii în func-
ţie de vechimea în muncă iscă de 
asemenea multe întrebări. Acest 
sistem nu stimulează tinerii speci-
alişti, care, efectuând un volum de 
muncă similar, sunt plătiţi mai puţin 
decât colegii lor cu experienţă. Tre-
buie să fie căutate rezerve pentru a 
motiva tinerii să-şi clădească desti-
nul profesional aici, la CFM.

directorul general al Îs 
“calea Ferată din moldova” 
iurii topala a dat o apreciere 
pozitivă pregătirii magistralei 
pentru traficul de marfă şi călă-
tori în condiţii de iarnă, mulţu-
mind specialiştilor pentru efor-
tul depus. 

Pe această notă revizia de 
toamnă cu comisia-2017 a luat 
sfârşit.

Imagini: Iurie KOZLOV 
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Reprezentanţii Serviciului 
Transport Feroviar al MEI, Roman 
Gapeev, şef al serviciului, şi Vasi-
le Codreanu, consultant principal, 
împreună cu conducerea CFM pre-
zentată de Serghei Tomşa, vicedi-
rector general al ÎS „CFM”, respon-
sabil de infrastructură şi tracţiune, 
Grigore Condurache, vicedirector 
general al ÎS „CFM” responsabil de 
activitatea comercială, alţi oficiali ai 
CFM din Direcţia strategii şi relaţii 
internationale, serviciile comerciale, 
economice, financiare au participat 
la întrevederile de lucru cu experţii 
TAIEX, care s-au desfăşurat la se-
diul central al CFM. 

Scopul misiunii constă în ana-
lizarea situaţiei existente în Repub-
lica Moldova în raport cu legislaţia 

Delegaţia Căii Ferate a Mol-
dovei a fost condusă de Grigore 
CONDURACHE, vicedirector ge-
neral al ÎS „Calea Ferată din Mol-
dova”, responsabil de activitatea 
comercială. În componenţa dele-
gaţia au intrat: Alina DIACENCO, 
director al Direcţiei strategii şi re-
laţii internaţionale; Valeriu CON-
STANTINOV, şef al serviciului re-
laţii internaţionale şi protocol din 
cadrul Direcţiei strategii şi relaţii 
internaţionale; Igor PLEŞAKOV, 
şef al serviciului transport marfă; 
Igor MUNTEANU, şef al serviciu-
lui mişcare; Petru SARACUŢA, 
şef al serviciului linii; Veaceslav 
PAŞCAN, prim-adjunct al şefului 
serviciului călători; reprezentanţi ai 
serviciilor CFM şi ai filialelor CFM.

Delegaţia Companiei Naţionale 
a Căilor Ferate Române “CFR” SA 

Prima misiune a experţilor TAIEX la CFM privind punerea în aplicare  
a unui sistem de tarifare a accesului la infrastructura de cale ferată

În perioada 13-17 noiembrie 2017 la ÎS ”Calea 
Ferată din Moldova” (CFM) au lucrat experţii TAIEX 
(Instrumentul de schimb de informaţii în cadrul 
asistenţei tehnice a Comisiei Europene) http://
ec.europa.eu/taiex: Vidmantas Tamulis din Ministerul 
Transporturilor şi Comunicaţiilor al Lituaniei şi 
Ville Saaren din Agenţia Transporturi a Finlandei, 
ghidaţi de Bernard Chantemesse, Înaltul Consilier în 
domeniul transporturilor din partea Uniunii Europene 
pentru Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI).

naţională şi legislaţia UE relevan-
tă, precum: Directiva 2012/34/UE 
din 21 noiembrie 2012 privind in-
stituirea unui spaţiu feroviar unic 
european, Directiva 2016/2370 
din 14 decembrie 2016 pentru 
modificarea Directivei 2012/34/UE 
în ceea ce priveşte deschiderea 
pieţei serviciilor de transport intern 
de călători pe calea ferată şi ges-
tionarea infrastructurii feroviare, 
regulamente şi acte normative se-
cundare pregătite pentru punerea 
în aplicare a directivelor, în special 
Regulamentul UE 2015/909 din 
12 iunie 2015 privind modalităţile 
de calcul al costului, care este di-
rect suportat urmare a exploatării 
transportului feroviar.

Pe baza acestei evaluări, ex-
perţii misiunii TAIEX vor elabora o 
foaie de parcurs detaliată pentru 
următorii paşi, care vor fi întreprinşi 
în Republica Moldova la CFM pen-
tru stabilirea şi implementarea unui 
regim de taxare a accesului pe in-
frastructura de calea ferată (TUI) 
în conformitate cu legislaţia UE în 
vigoare. La incheierea misiunii ex-
perţii vor propune o metodologie 
de calcul a TUI, bazată pe calculul 
costului direct din cele de gestionare 
a infrastructurii pentru acele costuri 
eligibile, care urmează a fi acoperite 
din veniturile TUI.

Metodologia propusă de cal-
culare a TUI va fi reflectată în 
draftul noului Cod al Transportului 
Feroviar din Republica Moldova 
şi/sau aprobată printr-un act nor-
mativ guvernamental/ministerial 
aparte, care este elaborată de 
către ministerul de specialitate 
de comun acord cu CFM în con-
textul implementării prevederilor 
feroviare din capitolul transport al 
Acordului de Asociere Republica 
Moldova–Uniunea Europeană. 

În baza materialelor 
serviciului de presă al CFM

Reuniunea de frontieră  
a feroviarilor moldoveni şi români
Conform planului de lucru, în perioada 22-24 noiembrie 2017 în oraşul 

Chişinău, Republica Moldova, şi-a desfăşurat lucrările Comisia mixtă de 
frontieră a căilor ferate din Republica Moldova şi România. 

a fost condusă de Viorel PAŞA, 
instructor central al Serviciului Re-
glementare şi Dezvoltare Trafic.

Delegaţia Societăţii Naţionale 
de Transport Feroviar “CFR Marfă” 
SA a fost condusă de Viorel ENE, 
director Trafic.

Această reuniune 
ordinară de la Chişinău 
urmează să contribuie 
la îmbunătăţirea meca-
nismului de organizare 
a traficului de marfă şi 
călători între Moldova şi 
România, precum şi la 
eficientizarea activităţii 
complexe a locurilor de 
trecere a frontierei cu un 
timp de parcare minim 
pentru trenurile de marfă 
şi călători sub pretextul 

diferitelor tipuri de revizie tehnică 
a materialului rulant.

Participanţii la dialog au anali-
zat volumul transportului de marfă 
şi călători, care a circulat prin lo-
curile de trecere a frontierei dintre 
Moldova şi România în perioada 
ianuarie-septembrie 2017; orarul 
de circulaţie a trenurilor, staţiona-
rea vagoanelor şi rulajul locomoti-
velor. Au fost analizate rezultatele 
implementării protocolului anterior 
al reuniunii de frontieră, care a 
avut loc în perioada 22-24 noiem-
brie 2016, la Predeal, România.

De asemenea au fost elabora-
te acţiuni pentru asigurarea trans-
miterii mărfurilor pentru importuri 
şi exporturi şi de reducere a timpu-
lui de staţionare a vagoanelor şi de 
rulaj al locomotivelor. Participanţii 

la reuniune au convenit asupra 
orarului trenurilor la locurile de tre-
cere a frontierei în anii 2017-2018, 
au examinat aspecte legate de or-
ganizarea traficului de călători; re-
zultatele implementării sistemului 
integrat de comunicaţii voce-date 
în cadrul proiectului „Cross-Border 
infrastructure (communication in-
frastructure between Romania and 
Republic of Moldova)” în regiunea 
Galaţi Larga–Giurgiuleşti, stabi-
lirea procedurii de coordonare şi 

eliminare a deficienţelor apărute în 
echipamentele de telecomunicaţii 
pe sectorul Galaţi Larga (CFR)-
Giurgiuleşti (CFM) etc.

Şedinţa a avut ca rezultat 
semnarea Protocolului Comisiei 
mixte de frontieră, care va intra în 
vigoare la data de 10 decembrie 
2017.

Următoarea şedinţă a Comisi-
ei mixte de frontieră se va desfă-
şura în trimestrul IV al anului 2018, 
în România.
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Colectivul, administra\ia [i comitetul sin-
dical ale sec\iei Basarabeasca alimentare
cu energie electric= adreseaz= cordiale feli-
cit=ri la cei 40 de ani Alionei CNEAZEVA,
magazioner= la atelierele mecanice de
repara\ii, pre[edinte al comitetului sindical.

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

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

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

FELICIT+RI!

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

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

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

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

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

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

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

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

*  *  *
Administra\ia [i comitetul sindical ale

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

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

*  *  *
Colectivul sta\iei Rogojeni vine cu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  *  *
Cu ocazia frumosului JUBILEU este feli-

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

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

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

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

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

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

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

cu gaze.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nicolae ANDRUH,
reporter sportiv

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

Sportul catalizeaz= studiile
VIA|A STUDEN|EASC+

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

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

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

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

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

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

TRADI|II {I OBICEIURI

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

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

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

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

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

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

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

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

S= fi\i fericite!

Editura “Universul”: mun. Chişinău, str. V. Pârcălab, 45. Tel. 022-22-05-73.  Com 3488.

Felicitări!

inFoRmaţie utiLă

În 2018, preţul unei poliţe 
de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală în mol-
dova nu se va schimba şi va 
constitui, la fel ca şi anterior, 
4056 lei pentru o persoană.

Administraţia Întreprinderii 
de Stat „Calea Ferată din Mol-
dova” îl felicită cu ocazia zilei de 
naştere pe Veaceslav PÎRLOG, 
şef al serviciului economic al 
CFM.

– Vă dorim sănătate, zile se-
nine şi fericire, proiecte îndrăz-
neţe, bunăstare în familie şi mult 
noroc pe calea vieţii!



Colaboratorii redacţiei zi-
arului „Feroviarul Moldovei” 

chinezii testează un nou tren de 
mare viteză, care zboară pe şine cu 250 
de kilometri pe oră, cât un avion care 
decolează. Garnitura de probă a plecat  
într-o călătorie de 640 de kilometri de-a 
lungul chinei.

Traseul trece prin zone muntoase greu 
accesibile, de aceea chinezii au constru-
it tuneluri şi poduri care puse cap la cap 
adună jumătate din lungimea drumului. În 
plus, autorităţile au plănuit noua cale ferată 
de viteză cu multă atenţie, pentru a proteja 
rezervaţii naturale, în care trăiesc specii pe 
cale de disparţie, cum ar fi urşii panda.

Lumea căiLoR FeRate

tren de mare viteză care “zboară” 
cu 250 de kilometri pe oră, testat în china

Cât va costa poliţa de asigurare medicală 
în Moldova în 2018? 

Cînd afară este frig trebuie 
să ne îmbrăcăm corespunzător. 
Dacă este iarnă, clar că nu ieşim 
afară în tricou. Nu trebuie însă 
nici să ne înfofolim excesiv. Este 
recomandată o bluză de corp sau 
un tricou de bumbac, peste care 
să luăm un pulover sau o geacă. O 
greşeală, pe care o comitem mulţi 
dintre noi, este să ne îmbrăcăm 
bine în partea de sus a corpului, 
dar să luăm pe noi doar o pereche 
de blugi. O altă greşeală, pe care 
o comitem, este să ne îmbrăcăm 
bine, dar să nu purtăm căciulă 
sau mănuşi. Frigul ne ia de la 
extremităţi şi de atâta acestea 
trebuie protejate cel mai mult.

nu vă înfofoliţi şi  
nu puneţi fular la gură

Dacă ne înfofolim peste 
măsură, nu ne va fi mai cald, ci, 
din contra, mai frig. Dacă luăm 
pe noi mai multe rânduri de 
haine, mai ales cele care sunt 
strânse pe corp, vom transpira 
şi automat ne va fi mai rece. Tot 
aşa răcim cel mai uşor. În cazul 
copiilor, părinţii greşesc când 
le pun fularul pe gură. Zona se 
umezeşte peste măsură şi aşa 
ajung să se dezvolte bacterii. Este 

o felicită cordial cu ocazia zilei 
de naştere pe Liliana NICHI-
FOROV, redactor şef-adjunct, 
dorindu-i inspiraţie şi realizări  
de creaţie, sănătate, fericire, bu-
curii!



Colectivul serviciului ma-
nagement eficienţă energetică 
îl felicită cordial cu prilejul zilei 
de naştere pe şeful serviciului 
Serghei ROBU, dorindu-i mul-
tă sănătate, bunăstare, fericire şi 
realizări marcante în activitatea 
profesională!



Administraţia şi comitetul 
sindical ale depoului de loco-
motive Basarabeasca îi felicită 
din suflet pe colegii de muncă 
cu ocazia unor date remarcabi-
le: a zilelor de naştere – Vladi-
mir NEGRU, mecanic în depou; 
Domnica KÂŞLALÂ, însoţitor 

în trenul de intervenţie nr.2; Ma-
ria BELOUSOVA, şef-adjunct 
al depoului de locomotive, res-
ponsabil de resurse umane; cu 
prilejul aniversării a 55-a – Ale-
xandru NUCULIŢA, mecanic în 
depou; aniversării a 30-a – Oleg 
IVANOV, lăcătuş în depou.



Administraţia şi comitetul 
sindical ale secţiei semnalizare şi 
comunicaţii Chişinău adresează 
cordiale felicitări cu ocazia zilei 
de naştere sexagenarei Natalia 
SOROCEAN, lui Mihail AN-
TOCI, mecanic de comunicaţii; 
Tatianei ERMOLINA, mecanic 
principal de comunicaţii; Ninei 
MUŞUC, contabil-şef, şi Larisei 
SLUPEŢKAIA, mecanic SCB. 

– Să fiţi sănătoşi şi bucuroşi, 
inspiraţi şi încrezători în tot ce 
vă propuneţi! LA MULŢI ANI, 
dragii noştri!



Aceasta este prevăzut de Le-
gea fondurilor asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală pentru anul 
2018, aprobată de Guvernul RM.

Documentul mai prevede că, 
la fel ca şi în anii precedenţi, în 
2018 poliţa de asigurare obligato-

rie de asistenţă medicală va putea 
fi procurată la un preţ redus până 
la data de 1 aprilie 2018. Astfel, 
persoanele care procură poliţa în 
mod individual vor beneficia până 
la data de 31 martie de reduceri în 
valoare de la 50 la 75 la sută din 
preţul poliţei.

De menţionat că în 2009 pre-
ţul poliţei de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală în Moldo-
va a constituit 2637,6 lei, în 2010 
– 2478 lei, în 2011 – 2772 lei, în 
2012 – 2982 lei, în 2013 – 3318 lei, 
iar în 2014-2017 – 4056 lei.

Anterior Guvernul RM a pre-
văzut să majoreze preţul poliţei 
până la 5319 lei, însă Parlamentul 
a adoptat modificări la Legea cu 
privire la asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală, potrivit cărora 
a fost introdus un moratoriu asu-
pra majorării preţului poliţei.

În baza materialelor 
agenţiilor de presă

să Fim sănătoşi

ce să nu faci când afară 
este foarte frig

Frigul nu ne îmbolnăveşte, nu ne face să 
răcim dacă ne îmbrăcăm corespunzător. 
În plus, aerul curat este benefic pentru 
organism. În schimb, ne putem îmbolnăvi 
singuri dacă nu respectăm anumite 
cerinţe.

complet greşit să ne acoperim 
gura ca să nu intre aerul rece 
pe acolo. De asemenea, nu luaţi 
mai multe perechi de şosete, 
deoarece afectaţi circulaţia şi veţi 
avea mereu picioarele îngheţate. 
Mai bine alegeţi încălţăminte 
îmblănită şi purtaţi o singură 
pereche de şosete pentru ca 
piciorul să se poată mişca în 
voie.

nu vă speriaţi de frig

Dacă este frig afară, asta nu 
înseamnă că trebuie să stăm în 
casă tot timpul. Dacă avem zile cu 
temperaturi de  –200C este firesc 
să evităm să stăm mult timp afară. 
Dacă însă temperaturile de iarnă 
sunt normale, adică în jurul valorii 
de –50C, indicat este să ieşim afară 
pentru că aerul curat face bine. O 
oră petrecută afară ne poate ajuta şi 
nu ne îmbolnăveşte. Este valabil şi 
pentru copii. Cu cât stăm mai multe 
zile închişi în casă, la căldură, cu 
atât vom fi mai expuşi atunci când 
ieşim la frig. Corpul se acomodează 
treptat cu temperatura şi nu este 
bine să aibă şocuri mari. Aşa apar 
bolile de sezon.

Lichidele calde  
nu ne încălzesc 

Lichidele calde consumate 
iarna, atunci când suntem afară, nu 
ne ajută deloc. Cu toţii avem tendinţa 
să bem ceai cald când suntem 
afară iarna. Aceasta nu ne ajută. 
Senzaţia de căldură este temporară 
şi transpirăm imediat, lucru pe care 
nu îl dorim să se întâmple iarna. Nici 
alcoolul nu este indicat. Senzaţia de 
căldură este doar la nivelul pielii şi 

vom ajunge din nou să transpirăm. 
În sezonul rece este bine să 
consumăm alimente naturale care 
întăresc sistemul imunitar. Citricele 
sunt foarte bune, legumele cu 
frunze verzi, ghimbirul fac minuni, 
dar şi dovlecelul ajută corpul să se 
adapteze mai uşor la temperaturile 
scăzute.

În baza materialelor 
agenţiilor de presă


