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ZIAR  AL  COLECTIVULUI  CĂII FERATE  DIN  MOLDOVA

Stimaţi colegi, dragi prieteni!
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am deosebita plăcere 

să Vă adresez cele mai cordiale felicitări şi urări de bine în 
anul care vine.

Frumuseţea sărbătorilor de iarnă, cu dulcele ecou al 
colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să Vă aducă 
împlinire, iubire şi multă fericire. Sărbători fericite!

Fie ca Anul Nou care vine să Vă adusă doar realizări 
frumoase în domeniul profesional, iar fiecăruia în parte 
Vă doresc sănătate, bucurii în familii, noi succese şi 
prosperitate. 

Din suflet Vă urez un sincer La Mulţi Ani, un an rodnic 
şi bun, pace şi fericire în casa fiecăruia, împlinirea tuturor 
dorinţelor şi aspiraţiilor în Anul Nou 2018.

Cu stimă şi deosebit respect —
Serghei BUCATARU,

secretar de stat
al Ministerului Economiei şi Infrastructurii al RM 

Felicitări cu prilejul Anului Nou            , 
dragi feroviari ai Magistralei Moldoveneşti!

Stimaţi colegi, 
dragi feroviari!

Anul care se strecoară a fost unul stabilizator 
pentru ÎS „Calea Ferată din Moldova”; un an care a 
făcut vizibile eforturile noastre comune de a reînvia 
Magistrala Moldovenească şi de a demonstra o 
dată în plus că feroviarii sunt consideraţi, pe drept 
cuvânt, oameni puternici, responsabili, cutezători şi 
dedicaţi meseriei.  

Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, într-o 
perioadă în care sufletele noastre sunt alimentate cu 
energia pe care o emană atmosfera predominantă în 
interiorul familiilor noastre, cu zâmbetele şi căldura 

emanată de copiii ce ne colindă casele şi cu feeria sărbătorii Naşterii Domnului.
Fie ca anul ce străduie să ajungă în fiecare casă să Vă aducă multă armonie, 

linişte, pace, clipe de fericire, belşug şi mult succes! Vreau să Vă mulţumesc pentru 
munca pe care o depuneţi întru prosperarea întreprinderii, pentru perseverenţă, 
tenacitate şi consacrare!

La muLţi ani!
 Iurii TOPALA,

director general al ÎS „Calea Ferată din Moldova”

          Stimaţi colegi!
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Anului Nou-2018 

şi Naşterii Domnului, Vă adresez în numele meu şi al 
colectivului Ministerului Economiei şi Infrastructurii al 
Republicii Moldova cordiale  urări de sănătate, spor în 
toate faptele benefice şi noi realizări frumoase în activita-
tea profesională.

Vă doresc ca anul care vine să fie încununat doar de 
bucurii şi succese, atât pentru Dumneavoastră, cât şi pen-
tru toţi cei apropiaţi. 

Noi, cu certitudine, apreciem mult dedicaţia şi con-
tribuţia fiecăruia pentru progresul activităţii Întreprinde-
rii de Stat ”Calea Ferată din Moldova”. 

Ne bucurăm, că activăm în comun pentru elaborarea şi îndeplinirea planurilor de ac-
ţiuni în domeniul transportului feroviar şi suntem ferm convinşi că doar împreună vom 
asigura implementarea strategiilor naţionale importante pentru acest sector strategic.

Din suflet Vă urez un sincer La Mulţi Ani! şi un Crăciun fericit – acasă în familie, îm-
preună cu cei dragi, cu emoţii pozitive, –  un an cu prosperitate şi proiecte realizate şi tot 
ce vă doriţi fiecare să se împlinească şi să fie finisat cu succes.

    La muLţi ani!

Octavian CALMÎC,
ex-ministru al Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

Stimaţi şi dragi angajaţi
ai Căii Ferate a Moldovei!

Permiteţi-mi să vă transmit cele mai sincere felicitări cu prilejul 
sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou!

Frumoasele sărbători de iarnă sunt o ocazie deosebită pentru a 
Vă adresa cordiale felicitări şi cele mai calde urări de bine, sănătate, 
noi speranţe şi realizări în anul care vine.

Fie ca lumina Sfintelor Sărbători să vă călăuzească pe calea 
cea bună. Farmecul şi liniştea sărbătorilor de iarnă să vă inspire 
încredere în propriile forţe şi în succesul absolut, care vă va ajuta să 
treceţi peste toate încercările ulterioare. 

Vă doresc din suflet să aveţi parte de un An Nou mai bogat, 
de dragostea celor apropiaţi, bucurii, optimism, noi perspective şi 
respectul partenerilor şi colegilor!

Spiritul sărbătorilor de iarnă reînvie speranţa în sufletul 
fiecăruia dintre noi întru binele şi prosperarea personală, dezvoltarea continuă a Întreprinderii de 
Stat «Calea Ferată din Moldova» şi întru bunăstarea întregii ţări!

Vă urez Crăciun fericit şi un an nou prosper!

Iulia COSTIN, 
secretar general de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii al RM, 

preşedinte al Consiliului de administraţie al ÎS «CFM»

În numele Federaţiei sindicale a feroviarilor 
din Moldova şi al meu personal permiteţi-mi să 
Vă felicit cordial cu prilejul sărbătorilor de iarnă!

Pentru noi şi întreprinderea noastră 2017 a 
fost un an al încercărilor şi provocărilor. Proble-
mele de ordin financiar-economic, tendinţa noas-
tră firească de a le depăşi ne-au consolidat şi ne-au 
făcut mai puternici. Ne-am îmbogăţit palmaresul 
cu noi experienţe, oportunităţi, aspiraţii. Şi multă 
încredere în ziua de mâine.

Suntem în pragul Anului Nou. Sperăm ca 
2018 să fie un an al reuşitelor şi succeselor, al sta-
bilităţii şi bunăstării. Perseverenţa, tenacitatea şi 
toată ardoarea pe care o purtăm în suflet ne vor 

ajuta, negreşit, să realizăm cu brio planurile măre-
ţe care vor da un suflu nou Magistralei.

Îmi exprim recunoştinţa nemărginită faţă de 
feroviari, faţă de membrii sindicatului, faţă de toţi 
cei care, zi de zi, se implică cu ardoare în activi-
tatea CFM şi zidesc cu migală imaginea şi bunul 
ei nume. 

Fie ca sărbătorile de iarnă să Vă aducă linişte, 
căldură şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un 
An Nou plin de împliniri!

Dragi colegi şi veterani ai sectorului feroviar!

  Ion ZAPOROJAN, 
preşedinte al Federaţiei sindicale a feroviarilor  din Moldova
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Au rămas zile numărate până la „intrarea în drepturi” a Noului An 2018. Este un 
moment potrivit pentru a face bilanţul activităţii desfăşurate în 2017, pentru a medita 
asupra viitoarelor sarcini şi priorităţi. Despre aceasta este dialogul, în ajunul sărbă-
torilor de iarnă,  întreţinut în tradiţionalul interviu cu directorul general al ÎS “CFM” 
Iurii TOPALA.


Interviu exclusiv

Pentru a spori ef icienţa CFM există rezerve interne
–   Domnule Topala, cum au fost 

cele 12 luni ale anului 2017 pentru ÎS 
„Calea Ferată din Moldova”?

–   Am avut suficiente probleme, nu 
neg. Cu toate acestea, am reuşit să facem 
multe pentru domeniul transportului ferovi-
ar. Eforturile angajaţilor au vizat creşterea 
volumului traficului de marfă şi pasageri. 
Doar înregistrând rezultate constante la 
acest compartiment, vom putea miza pe o 
schimbare în bine a situaţiei financiar-eco-
nomice a Magistralei şi lichida restanţele 
salariale, pe care le-am redus considerabil 
în anul ce se călătoreşte. Preconizăm să 
soluţionăm integral această problemă în 
primăvara anului 2018. Şi după acest pas 
ne vom putea gândi la majorarea salari-
ilor la CFM. Încredere în acest sens ne 
oferă indicatorii de producţie înregistraţi în 
2017. De exemplu, în ceea ce priveşte ac-
tivitatea de trafic, ne dorim să transportăm 
cu un milion de tone mai mult faţă de anul 
2016. E un indicator destul de bun. Dar 
nu e o limită. Putem transporta mai multe 
încărcături. Sper că în 2018 acest dezi-
derat va deveni deja o realitate. Apropo, 
rezultatele programului bine definit privind 
activitatea întreprinderii noastre au fost 
apreciate şi de partenerii noştri – agenţii 
economici. CFM a devenit mai atractivă 
pentru ei. S-a schimbat şi atitudinea faţă 
de întreprindere, aceasta fiind recunos-
cută ca partener serios de afaceri. Acest 
aspect este, de asemenea, dovada rezul-
tatelor pozitive ale anului ce pleacă.

– Căror factori se datorează aceste 
rezultate pozitive?

–   Acestea nu ar fi fost posibile fără 
o interacţiune clară, o activitate bine coor-
donată a tuturor subdiviziunilor structurale 
ale CFM. Toate aceste realizări ale noastre 
sunt rezultatul activităţii comune a speci-
aliştilor Magistralei Moldoveneşti. Îi sunt 
profund recunoscător colectivului pentru 
înţelegere şi susţinere, pentru capacitatea 
de a organiza activitatea cu eforturi eco-
nomice extrem de constrânse. Ne-am pro-
pus un program îndrăzneţ: să economisim 
costurile de exploatare. Am adus în ordine 
activitatea de cumpărare. Astăzi achiziţio-

năm materiale pentru nevoile Magistralei 
la un preţ real şi în volumul strict necesar. 
Iată rezultatul – în 9 luni ale anului 2017 am 
obţinut un profit de 12 milioane lei. Sperăm 
că până la sfârşitul acestui an suma dată 
va spori de câteva ori. Apropo, acesta este 
primul profit al CFM din ultimii 5 ani.

– Domnule Topala, la CFM există 
şi o altă problemă foarte importantă – 
resursele umane.

–  Sunt sigur că vom soluţiona aceas-
tă problemă odată cu achitarea restanţelor 
salariale şi majorarea nivelului de retribu-
ţie a muncii. În consecinţă, vor fi neapărat 
şi mulţi doritori să muncească la Calea Fe-
rată a Moldovei.

–  Pe parcursul anului aţi participat 
la diverse forumuri de afaceri internaţi-
onale. Care dintre acestea au fost efici-
ente pentru magistrala Moldovei?

–   Evident, toate vizitele, pe care le-
am întreprins, au urmărit un anumit scop: 
afirmarea magistralei noastre pe pieţele 
internaţionale de transport. Bunăoară, am 
reuşit să soluţionăm problema circulaţiei 
în continuare a trenurilor noastre rapide pe 
ruta Chişinău–Moscova şi Chişinău–San-
kt-Petersburg. De asemenea, am atras 
un volum suplimentar de trafic pe liniile 
noastre magistrale – în special, lemn şi 
cox. Acum ne gândim cum să expediem 
gaze şi cărbune. Noi nu doar am mers în 
delegaţii, dar am şi găzduit oaspeţi. Şi am 
încercat să atragem pe teritoriul nostru cât 
mai mulţi lideri de diferite niveluri, căutând 
să soluţionăm sarcini dintre cele mai im-
portante pentru CFM.

–  Făcând bilanţul perioadelor an-
terioare, ne referim, de regulă, la noi 
proiecte şi perspective.

–  Nu ducem lipsă de proiecte de re-
zonanţă. Mizăm pe un proiect cu BERD 

Irina KRAEVSKAIA
privind achiziţionarea unor noi loturi de 
material rulant şi reabilitarea infrastructu-
rii. La începutul anului 2018 va fi cunos-
cut câştigătorul licitaţiei pentru furnizarea 
noilor locomotive, după care va urma exe-
cutarea comenzilor pentru Magistrala Mol-
dovenească; proiectul de reabilitare şi mo-
dernizare a infrastructurii. În acest scop a 
fost selectat sectorul de sud al Magistralei, 
prin care trece tranzitul nostru principal.

–  Indiferent de vârsta, pe care o 
avem, atmosfera sărbătorilor de iarnă 
ne aduce bucurie şi emoţia aşteptării 
unor momente magice. La ce veţi visa 
atunci, când ácele ceasornicului  din 
Piaţa Marii Adunări Naţionale vor indica 
sosirea Anului Nou?

–  Dorinţa mea cea mare este să de-
păşim problema restanţelor salariale, să 
majorăm salariile feroviarilor. Abia atunci 
voi avea dreptul moral să port uniforma de 
feroviar şi să mă simt în suflet cu adevărat 
feroviar. Pe timpuri era o mândrie să mun-
ceşti la Calea Ferată. Ceea ce nu e valabil 
şi astăzi. Îmi doresc să readuc în sufletele 
feroviarilor sentimentul de mândrie profe-
sională pentru Magistrala Moldovenească, 
iar în casele feroviarilor să domnească bu-
curia şi bunăstarea.

–   Ce le-aţi mai dori angajaţilor 
CFM cu prilejul Noului An?

–  Să-şi menţină verticalitatea profesi-
onală – în toate şi întotdeauna. Pentru că 
viaţa noastră depinde nu numai de auto-
rităţi, dar şi de fiecare dintre noi, de atitu-
dinea noastră faţă de muncă şi faţă de tot 
ce facem. Doar dorinţa noastră mare şi, 
principalul, efortul nostru comun întru pro-
păşirea CFM ne va face viaţa mai bună şi 
mai frumoasă. Magia sărbătorilor de iarnă 
constituie un bun prilej pentru a ne îndeplini 
aceste dorinţe. Eu cred în tot ce e bine şi 
frumos şi am toată încrederea în cei care 
muncesc la Calea Ferată a Moldovei. Le 
mulţumesc tuturor celor care prin munca lor 
de zi cu zi valorifică şi consolidează poten-
ţialul economic al Magistralei Moldoveneşti. 
Le doresc tuturor feroviarilor sănătate, 
succese în toate, încredere în viitor, pace 
şi prosperitate în fiecare casă. Fie ca toate 
dorinţele şi planurile Dumneavoastră să se 
îndeplinească neapărat. Sărbători fericite!

La Mulţi Ani, stimaţi colegi!

Miron GAGAUZ, 
vicedirector 
general al ÎS 

“CFM”, responsabil 
de deservirea

tehnică 
şi reparaţii

Grigore 
CONDURACHE, 

vicedirector 
general al ÎS 

“CFM”, responsabil 
de activitatea 

comercială

Dragi prieteni, stimaţi colegi!

Permiteţi-mi să Vă adresez cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul Noului 
An 2018 şi a sărbătorilor de Crăciun!

Anul care se călătoreşte a fost 
marcat de evenimente importante în 
viaţa Magistralei Moldoveneşti, me-
nite să ne încurajeze să depăşim cu 
stoicism şi încredere toate problemele 
existente. În 2017 am reuşit să înde-
plinim cu succes o sarcina primordială 
– consolidarea activităţii complexului 
de transport feroviar pentru traficul de 
marfă şi călători.

În toate aceste realizări îşi are 
partea sa de contribuţie fiecare anga-
jat al numerosului colectiv al CFM. Vă 
mulţumesc din suflet pentru perseve-

renţă şi tenacitate, responsabilitate şi 
înaltul simţ al datoriei, pentru atitudi-
nea conştiincioasă faţă de munca pe 
care o faceţi cu atâta har şi dăruire.

Vă doresc multă sănătate, feri-
cire, zile senine şi realizări frumoase, 
pace şi belşug în toate!

Stimaţi feroviari 
ai Magistralei Moldoveneşti!
Făcând bilanţul anului 2017, am putea 

spune că pentru ÎS “Calea Ferată din  Moldova” 
acesta a fost unul de stabilizare a situaţiei 
financiar-economice, ce a devenit posibilă doar 
cu eforturi comune enorme ale conducerii şi 
angajaţilor CFM. Adeseori am făcut faţă cu brio 
încercărilor şi am acceptat multiple provocări. 
Or, ne-a deschis noi orizonturi şi oportunităţi, 
pe care am putea să le valorificăm în 2018 şi 
să contribuim astfel la dezvoltarea şi propăşirea 
Magistralei Moldoveneşti.

În anul care bate la uşă, dragi colegi, 
Vă doresc să aveţi parte de mai mult curaj, 

optimism, putere pentru a ne păstra echilibrul, 
verticalitatea şi demnitatea de fier ce ne-a 
caracterizat întotdeauna. 

Fie ca Anul Nou să ne bucure cu succese 
şi împliniri, pâine pe masă şi lumină în casă! 

La anul şi la mulţi ani! Crăciun fericit!

Alexandru 
ORÎNDAŞ, 
vicedirector 
general al 
ÎS “CFM”, 
responsabil 
de activitatea 
financiară

Dragi colegi!
Cordiale felicitări şi urări de Crăciun şi 

La Mulţi Ani cu prilejul Revelionului-2018 – 
sărbătorilor-simbol ale binelui şi speranţei. 
La cumpăna dintre ani, în spiritul blând al 
sărbătorilor de Crăciun, Vă îndemn să pri-

vim înainte cu speranţă, optimism şi încre-
dere.

Chiar dacă 2017 nu a fost pentru noi 
un an simplu, timpul ne va răsplăti efortul şi 
tenacitatea şi ne va insufla putere în realiza-
rea tuturor năzuinţelor. Experienţa pe care 
am căpătat-o, perseverenţa pe care am va-
lorificat-o şi nemărginita încredere în ziua de 
mâine ne vor conduce negreşit spre rezulta-
tul dorit: noi prieteni şi parteneri, perspective 
şi aspiraţii îndrăzneţe, realizări pe măsură.

Fie ca 2018 să aducă în casa fiecărui 
feroviar şi familiei acestuia lumină şi pace, 
ardoare şi noi aspiraţii, izbândă, belşug, cu-
tezanţă! Vă doresc un Crăciun magic!

La mulţi ani fericiţi şi împliniţi!

Valeriu 
OHLADCIUC, 

vicedirector 
general al 
ÎS “CFM”, 

responsabil de 
securitate

Stimaţi angajaţi ai Căii Ferate a Moldovei!
Magia Crăciunului aduce bucurie-n sufletele 

noastre. Este momentul perfect să facem bilanţul 
anului trecut şi să ne gândim la perspectivele de 
viitor. Fericirea din ochii celor dragi, căldura pe 
care ei o emană ne dau încredere în forţele proprii 
şi speranţa într-un an nou mai bun, mai mănos.

Vă doresc sănătate, fericire, bunăstare 
Dumneavoastră şi familiilor. Fie ca toate grijile şi 
dificultăţile să rămână în urmă şi să avem parte de 
succesele spre care râvnim. 

Sărbătoarea Crăciunului să ne umple inimile de bucurie, să ne aducă pace şi linişte în suflet, 
iar licărul lui minunat să ne lumineze în continuare paşii în viaţă. 

Crăciun fericit!

– Domnule Calmîc, în ajun de 
Anul Nou obişnuim să facem un bilanţ 
al rezultatelor înregistrate şi să stabi-
lim priorităţile pentru viitor. În acest 
sens, Vă rog să Vă expuneţi poziţia 
vizavi de situaţia actuală la ÎS „Calea 
Ferată din Moldova”.

–  “Calea Ferată din Moldova” este 
una dintre întreprinderile care, în pofida 
crizelor financiare cu care s-a confruntat în 
ultimii ani, situaţie generată, evident, de un 
ciclu continuu de factori de natură externă, 
politică şi, mai ales, geopolitică, a reuşit, cu 
sprijinul autorităţilor, a Guvernului RM, să 
depăşească cele mai severe impedimente. 
Vorbim despre lipsa violentă a traficului de 
marfă pe calea ferată, despre conflictele in-
terne şi externe persistente în Ucraina, care 
au generat absenţa tranzitului de marfă, cel 
care rezulta încasări în bugetul de stat şi, 

de asemenea, redresarea agenţilor econo-
mici către serviciile transportului auto. De 
altfel, ultima componentă nu a reprezentat 
decât un răspuns dat birocraţiei exagerate, 
a tergiversării şi nerespectării termenilor şi, 
fireşte, a costurilor rigide. Astăzi, Calea Fe-
rată din Moldova funcţionează într-un ritm 
mai accelerat comparativ cu perioada simi-
lară a anului trecut, a devenit mai flexibilă şi 
mai atrăgătoare pentru agenţii economici. 
Fireşte, această circumstanţă nu exclude 
în totalitate munca de rutină, regulamentar, 
de evidenţă şi control a mărfurilor transpor-
tate, a actelor şi a altor aspecte juridice, 
însă raportul dintre ritmicitatea eforturilor 
depuse, a muncii profesioniste, cinstite, cu 
dăruire de sine şi rezultatele apărute relie-
fează prognoze optimiste. 

Să nu uităm, că această directivă 
va fi susţinută şi dezvoltată major prin 

DIN PrIMA SurSă

A merge înAinte,  
depăşind realizările obţinute

proiectul de restructurare şi reorganizare 
a Căii  Ferate a Moldovei, iar statul, con-
ştientizând importanţa acestei reforme, 
a susţinut condiţiile riguroase impuse de 
finanţatorii europeni BERD, BEI şi alţi 
parteneri din UE şi a străduit asupra ur-
gentării, maximum posibile, a procedurii, 
prin garantarea creditului, prin asumarea 
responsabilităţii faţă de partenerii euro-
peni şi deopotrivă faţă de angajaţii sec-
torului feroviar.

Infrastructura feroviară necesită 
cele mai multe investiţii, deoarece refor-
ma respectivă include prevederi legate 
de reabilitarea infrastructurii feroviare. 

Tracţiunea este un alt aspect impor-
tant, care va fi de asemenea suplinit prin 
intermediul proiectului de restructurare a 
sectorului feroviar, prin achiziţionarea de 
locomotive magistrale.

Irina KRAEVSKAIA

Industria transportului feroviar a Moldovei realizează actualmente proiecte 
care, negreşit, pot fi numite, dacă nu grandioase, cel puţin la scară înaltă. 
Pentru implementarea cu succes a acestora nu pot fi evitate trei componente 
principiale: echipamentele de înaltă calitate, tehnologiile avansate şi personalul 
profesionist. Octavian CALMÎC, ex-ministru al Economiei şi Infrastructurii 
al Republicii Moldova, a abordat aceste şi alte aspecte ale dezvoltării  
ÎS „CFM” într-un interviu acordat ziarului „Feroviarul Moldovei”.

Şi, în general, întreaga Foaie de 
Parcurs conţine prevederi, care vor spri-
jini, cu certitudine, sectorul feroviar în ve-
derea dezvoltării sale continue.

– În unul dintre interviurile pub-
licate în mass-media aţi menţionat că 
CFM urmează a fi restructurată într-o în-
treprindere modernă de succes. Vă rog, 
domnule Calmîc, să Vă expuneţi viziu-
nea mai detaliat asupra acestui proces.

– Fireşte, mi-am manifestat opti-
mismul vis-à-vis de dezvoltarea CFM 
odată cu apariţia primelor rezultate ale 
activităţii, ceea ce a generat îmbunătăţi-
rea indicatorilor economici. Exceptând 
finanţarea externă, şi statul şi-a direcţio-
nat, aşa cum este bine cunoscut în spa-
ţiul public, atenţia către sectorul feroviar. 
Este foarte important ca autorităţile să 
monitorizeze procesul de dezvoltare a 
întreprinderii. Optimizarea cheltuielilor, a 
serviciilor prestate de întreprindere, flexi-
bilitatea, deschiderea către colaborare, 
încheierea de noi acorduri cu partenerii 
externi, menţinerea, implicarea şi identi-

ficarea de noi contracte de prestări ser-
vicii, atragerea de noi agenţi economici 
şi perpetuarea relaţiilor de colaborare cu 
beneficiarii fideli – acestea sunt principa-
lele aspecte, desigur, dependente de po-
litica internă a întreprinderii, care duc la 
reînvierea şi ascensiunea sectorului. În 
afară de aceasta, un rol decisiv în proce-
sul de modernizare a sectorului feroviar îl 
constituie cunoscutul proiect de restruc-
turare şi reorganizare a CFM, finanţat de 
partenerii europeni.  

La mulţi ani!

Serghei TOMŞA,
vicedirector 

general 
al ÎS “CFM”, 

responsabil de 
infrastructură şi 

tracţiune

Stimaţi feroviari şi veterani 
ai Magistralei Moldoveneşti!

Bucuria pe care o trăim la fiecare 
răspântie de ani ne oferă frumosul prilej 
de a o împărtăşi celor dragi, context în 
care Vă adresez cordiale felicitări şi urări 
de bine. Vă invit să păşim pragul Noului 
An cu optimism şi încredere, având parte 
de un volum abundent al traficului de 
marfă şi călători, abilităţi de a găsi cele 
mai bune soluţii, consolidate în acţiuni şi spirit inovativ întru dezvoltarea în continuare a 
întreprinderii noastre. 

Fie ca luciul şinelor de fier să ne conducă mereu spre zări albastre şi noi cuceriri! 
Vă doresc ca Noul An 2018 să fie mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin 

de succese!
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Imbold pentru mari aspiraţii
Ne bate la uşă Anul Nou — o sărbătoare plină de strălucire şi cea mai aşteptată 

de noi toţi. Făcând o retrospectivă a anului ce se călătoreşte, ne vom aminti neapărat 
şi de un moment special — în ajunul sărbătorii naţionale Ziua Independenţei RM, 
directorul general al ÎS «Calea Ferată din Moldova» Iurii TOPALA a decorat cu cea mai 

Galeria Feroviarilor de Onoare

înaltă distincţie profesională — insigna „Feroviar de Onoare” — mai mulţi colegi de-
ai noştri: Igor MUNTEANU, Constantin DOLOŞCAN, Mihail KRUTOIARSKII, Gheorghe 
GROSU şi Ivan CODREANU. Spre această înaltă distincţie ei au mers de-a lungul unei 
activităţi fructuoase, ireproşabile şi prodigioase.

În vara anului curent, 
în viaţa sindicatului de 
profil al feroviarilor din 
Moldova a avut loc un eve-
niment important. Pentru 
prima oară, printr-un ordin 
al directorului general al ÎS 
„Calea Ferată din Moldo-
va” Iurii Topala, preşedin-
tele comitetului sindical al 
secţiei linii Chişinău Con-

stantin DOLOŞCAN, a fost decorat cu insigna 
„Feroviar de onoare”.

Această înaltă distincţie este bine meritată de 
Constantin Doloşcan. Grija pentru picherii secţiei, 
protejarea intereselor lor profesionale au devenit 
prioritatea preşedintelui comitetului sindical al sec-
ţiei linii nr.1. A fi lider sindicalist al unui sector atât 
de important şi impunător e o misiune importan-
tă, extrem de responsabilă. Zilnic  trebuie să în-
dreptăţeşti încrederea oamenilor, care te-au ales 
în această postură. Este o fire foarte prietenoasă, 
pozitivă. În spatele acestor calităţi minunate se 
află un caracter puternic, capacitatea de a se afla 

mereu acolo unde este nevoie de el, abilitatea de 
a negocia cu administraţia filialei şi curajul de a 
nu tăgădui adevărul. Toate aceste calităţi şi le-a 
format de-a lungul anilor tot aici, în secţia linii nr.1. 
Câştigând la un moment dat încrederea colegilor, 
caută să o îndreptăţească pe parcursul întregii 
sale activităţi de muncă. A avut votul de încrede-
re al feroviarilor în vremuri prospere pentru Calea 
Ferată a Moldovei şi beneficiază de susţinerea 
oamenilor şi astăzi, când Magistrala traversează 
o situaţie economico-financiară dificilă. 

Şi-a început activitatea la Calea Ferată a 
Moldovei cu peste 40 de ani în urmă. În perioa-
da 1980-2010 a fost membru al Prezidiului şi al 
Consiliului Sindicatului Feroviarilor din Moldo-
va. Din 1980 până în 1999 a fost vicepreşedin-
te al sindicatului secţiei linii Chişinău. În 1980 a 
reprezentat Sindicatul Feroviarilor din Moldo-
va la Congresul XIX al sindicatului de la Mos-
cova. În 2006, a fost ales în fruntea Consiliului 
preşedinţilor comitetelor sindicale ale nodului  
feroviar Chişinău. 

Este un adevăr incontestabil: sindicatul are 
nevoie de profesionişti. Ei trebuie să-şi poată apă-
ra punctul de vedere şi punctul de vedere al colec-
tivului de muncă, combinând caracterul puternic, 
intuiţia şi vizionarismul, pentru a întrevedea clar 
perspectivele. Toate aceste calităţi îi sunt proprii 
liderului sindicalist al secţiei linii Chişinău, Ferovi-
arului de Onoare Constantin Doloşcan.

Imagine: Iurie KOZLOV

Mihail KruTOIArSKII – meca-
nic de locomotivă în depoul de lo-
comotive Chişinău – munceşte în 
transportul feroviar din Moldova de 
43 de ani şi doar în depoul de loco-
motive nr.1. În anul care se călăto-
reşte activitatea sa îndelungată şi 
rodnică a fost apreciată după merit 
– cu insigna „Feroviar de Onoare”. 
Familia sa numeroasă i-a împărtăşit 
bucuria de a fi apreciat cu cea mai 
înaltă distincţie în domeniu. Împre-
ună cu soţia sa Ana, Mihail Kruto-
iarskii au crescut şi educat doi copii 
– fiica Larisa şi fiul Leonid, care le-
au dăruit trei nepoţi – Itamar, Ziv şi 
Matei. Familia se mândreşte cu un 
asemenea soţ, tată şi bunel.

…Romantic din fire, Mihail Kruto-
iarskii visa din copilărie la călătorii în-
depărtate cu trenul. Tocmai de aceea, 
după absolvirea şcolii medii a decis să 
se facă feroviar. Cel mai concludent 
argument era exemplul tatălui său, 
regretatul Abram Krutoiarskii, care a 
muncit toată viaţa macagiu, şef de ma-
nevră la staţia feroviară din capitală, 
precum şi al mătuşii Bella – impiegat 
de serviciu la gara Chişinău de o viaţă, 
care i-a înlocuit mama. 

Absolvent al ŞT nr.1, Mihail Kru-
toiarskii şi-a început activitatea de 
muncă la 19 ani în depoul de loco-
motive din capitală. A debutat în pro- 
fesie în calitate de mecanic-secund de 
tren-diesel şi locomotivă, după care a 
devenit mecanic de tren-diesel, me-
canic de locomotivă. Ultimii 38 de ani 
activează ca mecanic de locomotivă 
în depoul de locomotive nr.1. De-a 
lungul anilor, a dat dovadă de calităţi 
ireproşabile de mecanic de locomoti-
vă: competent, integru, responsabil. 
Nu admite abateri în activitatea des-
făşurată, se dedică plenar sectorului 
de muncă încredinţat, fiind la fel de 
exigent şi faţă de subalternii săi. Pur-
tând responsabilitate de securitatea 
circulaţiei trenurilor, îşi perfecţionează 
în permanenţă măiestria profesională. 
Astfel, în calitatea sa de mecanic de 
locomotivă a avansat de la gradul III la 
I – cel mai înalt grad de calificare. Apli-

că cu pricepere experienţa avansată 
în conducerea trenurilor, economiseş-
te în mod regulat combustibilul diesel. 
Mihail Krutoiarskii este unul dintre cei 
mai buni mentori pentru tineri. A pregă-
tit peste 10 mecanici-secunzi calificaţi 
pentru locomotive şi trenuri-diesel. S-a 
implicat activ în asimilarea experienţei 
de conducere a noilor trenuri-diesel 
modernizate Д1М şi a locomotivei Т-А. 
Pentru munca sa îndelungată, compe-
tenţa şi perseverenţa de care a dat do-
vadă a fost premiat în repetate rânduri 
de către conducerea depoului şi a căii 
ferate.

…Tăind perdeaua nopţii cu lumi-
na farurilor, trenul lunecă uşor pe şine, 
legănând blând somnul călătorilor. Şi 
doar la cârma locomotivei, ca un ochi 
de veghe, stă mereu treaz, privind 
atent în depărtare, mecanicul de loco-
motivă Mihail Krutoiarskii.

Imagine: Iurie KOZLOV

Legământ

Liderii nu se nasc, 
ei sunt în devenire

Irina KRAEVSKAIA

Liliana NICHIFOROVIvan CODrEANu – şef de manevră, 
categoria a V-a, la st.Basarabeasca – ac-
tivează la Magistrala Moldovenească de 
36 de ani şi toţi aceşti ani – la aceeaşi 
staţie feroviară. Anul care se călătoreşte 
i-a adus o înaltă distincţie profesiona-
lă – insigna „Feroviar de Onoare”. Cei 
scumpi sufletului sunt mândri de realiză-
rile capului familiei. Împreună cu soţia sa 
Maria au crescut şi educat 3 feciori – Mi-
hail, Anatol şi Serghei, care le-au dăruit 3 
nepoţi – Arina, Delia şi Daniel.

Fiu al stepei Bugeacului, bravul flăcău 
din Selemet Ivan Codreanu era pasionat din 
copilărie de tehnică. Tocmai de aceea şi-a 
ales profesia de feroviar. Deşi în adâncul suf-
letului a rămas acelaşi fiu al gliei strămoşeşti.

Calea Ferată a Moldovei i-a permis  
să-şi realizeze visul de a cuceri împărăţia 
tehnicii. Ivan şi-a început cariera la CFM 
acum 36 de ani în calitate de şef de ma-
nevră-secund. Iar ultimii 34 de ani, până 
în prezent, activează în calitate de şef de 
manevră, categoria a V-a. Este un angajat 
disciplinat, un specialist competent. De-a 
lungul celor 36 de ani de activitate prodigi-
oasă şi-a înscris în palmares 36 de menţiuni 
din partea conducerii staţiei Basarabeasca 
şi a  ÎS „CFM”.

Intrând în serviciu, se familiarizează în-
totdeauna cu indicaţiile şi dispoziţiile şefilor 
privind activitatea sa de şef de manevră; 

Liliana NICHIFOROV

Vocaţia lui Krutoiarskii – 
conducerea trenurilor

Igor MuN-
TEANu este şef 
al serviciului miş-
care al Căii Fera-
te a Moldovei. În 
ajunul sărbătorii 
naţionale – Ziua 
Independenţei, în 
aplauzele asis-
tenţei, directo-
rul general al ÎS 
„CFM” Iurii To-
pala i-a înmânat 
lui Igor Munteanu 

cea mai înaltă distincţie profesională – in-
signa „Feroviar de Onoare”.

Acum trei decenii Igor Munteanu şi-a în-
ceput biografia de muncă la Calea Ferată a 
Moldovei.  În 1986 a susţinut concursul de ad-
mitere la Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi. Îşi 
aminteşte cu recunoştinţă sfatul mamei, care 
i-a sugerat să devină feroviar. De ce tocmai  
feroviar? Fiind studentă, făcea adesea nave-
ta cu trenul pe aceeaşi cursă: Bălţi–Ungheni. 
A avut destul timp să studieze felul de a fi al 
mişcăriştilor staţiei: uniformă la dungă, zvelţi, 
politicoşi. De aici şi sfatul pe care i l-a dat fiu-
lui – să-şi îndrepte privirea spre calea ferată şi, 
în special, la specialitatea de mecanic. A făcut 

Irina KRAEVSKAIA alegerea după absolvirea şcolii din satul Băr-
boieni, raionul Nisporeni. Urma doar să se de-
termine în privinţa specialităţii. Dar n-a fost să 
fie. Nu a reuşit să îndeplinească visul mamei. 
Pe atunci colegiul nu pregătea mecanici. S-a 
văzut nevoit să facă o altă alegere şi a decis să 
urmeze secţia exploatare. Pe parcursul studii-
lor elevul Munteanu a însuşit, timp de patru ani, 
noţiunile de bază ale viitorului mişcărist. Prac-
tica de producţie a urmat-o la staţia Ungheni, 
pe post de şef de manevră-secund. După care 
şi-a satisfăcut serviciul militar. Ulterior, pasiu-
nea pentru profesie l-a dus la staţia Chişinău. 
A muncit ca şef de manevră, apoi – ca impiegat 
de mişcare, dispecer de tren. A absolvit cu suc-
ces Universitatea Tehnică a Moldovei. În 2012 
a fost desemnat în funcţie de şef al serviciului 
mişcare al ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

La ora actuală în subordinea serviciului 
mişcare sunt 81 de staţii. E o echipă mare, 
variată. În activitatea cotidiană Igor Munteanu 
consideră prioritară abilitatea de a găsi o abor-
dare separată pentru fiecare subordonat. Nu e 
deloc simplu. Principala regulă constă nu doar 
în a soluţiona oportun problemele, ci în a nu le 
ignora. Motto-ul său este de a lua o decizie la 
timp, chiar dacă pare a fi neordinară.

Activitatea unui şef de subdiviziune nu pre-
supune, de regulă, romantism extern. Necesită 
atenţie, scrupulozitate, asiduitate. În ceea ce îl 
priveşte pe Igor Munteanu, se simte că el îşi iu-
beşte şi preţuieşte profesia, iar munca la Calea 
Ferată a Moldovei nu este doar o vocaţie – e 
cauza vieţii sale.

Imagine: Iurie KOZLOV

locaţia materialului 
rulant aflat pe linii-
le de triere, verifică 
prezenţa şi func-
ţionalitatea furcii 
pentru decuplarea 
vagoanelor, a sa-
boţilor de frână şi a 
staţiei radio. Întot-
deauna, la timp şi 
răspicat, transmite 
semnalele şi in-
strucţiunile privind 
mişcările de manevră. De asemenea, ţine 
la control transmiterea corectă şi fără întâr-
ziere a instrucţiunilor impiegatului de miş-
care dispozitor, dispecerul de manevră şi 
ale mecanicului de locomotivă.

... Şeful de manevră Ivan Codreanu 
va întâmpina Noul An 2018 într-o nouă 
ipostază – cea de Feroviar de Onoare. Şi 
cine ştie, poate unul dintre cei 3 nepoţi ai 
săi (sau poate tustrei!), vor alege să-i calce 
pe urme şi să continue dinastia feroviarilor 
Codreanu.

Imagine: Iurie KOZLOV

Apt să adopte decizii

E cam greu să-l găseşti pe 
Gheorghe GrOSu în sediul central 
al secţiei linii nr.5 Bălţi. Zi de zi e 
pe drumuri, dedicând cea mai mare 
parte a timpului de muncă districte-
lor de picheri. Aşa e viaţa de şef-ad-
junct al secţiei nr.5, responsabil de 
întreţinerea curentă a liniei – agita-
tă, neliniştită.

În agenda sa de muncă e descris 
în detalii fiecare kilometru al acestui 
sector imens, ce se întinde de la Bălţi 
până la platforma de nivel Buciumeni 
pe direcţia Ungheni şi podul de cale 
ferată peste râul Nistru la staţia Ma-
teuţi. Pe unul dintre segmente apa-
re necesitatea schimbării urgente a 
traverselor putrede, pe altul nu mai 
poate fi evitată schimbarea şinelor, 
iar pe un al treilea a alunecat tron-
sonul de linie. Nu ar fi o problemă, 
dacă am dispune de o asigurare teh-
nico-materială adecvată. Nu există 
un manual de specialitate în dome-
niul feroviar, specialitatea linii, în care 
să se explice cum poate fi asigurată 
securitatea traficului în condiţiile pre-
care actuale. Doar experienţa proprie 
poate genera soluţii nestandard. 

Iar Gheorghe 
Grosu are o bo-
gată experienţă în 
acest sens, la fel 
ca şi colegii săi din 
secţia nordică linii. 
Originar din satul 
Ordăşei, raionul 
Teleneşti, a venit 
la această filială 
încă în anul 1985. 
Iniţial a fost montator de linii, brigadi-
er, după care a urcat şi alte trepte în 
cariera profesională. 14 ani mai târziu, 
fiind evaluate cunoştinţele şi compe-
tenţele lui organizatorice de specialist 
calificat, a fost desemnat într-o funcţie 
de conducere responsabilă. A absolvit 
şi Tehnicumul Feroviar din Nikolaev.

Şi-au legat destinul de secţia li-
nii şi membrii familiei: soţia sa Vera 
– tehnician în districtul de picheri, fiul 
Roman – maistru în sectorul terasa-
ment, fiica Tatiana – contabil. 

Consacrându-se muncii de pi-
cher, Gheorghe Grosu nu-şi poate 
imagina, că ar putea să facă altce-
va. Este parte din cohorta feroviari-
lor, care, indiferent de dificultăţi, se 
concacră cu trup şi suflet Magistralei 
Moldoveneşti. 

Apreciindu-i dedicaţia şi creativi-
tatea în muncă, conducerea ÎS „Ca-
lea Ferată din Moldova” l-a decorat 
cu insigna „Feroviar de Onoare”.

Crezul întregii vieţi
Vladimir DOBREANSCHI

Colectivul Palatului 
de cultură al feroviarilor 
exprimă sincere condole-
anţe şi întreaga compasi-
une directorului Palatului 
de cultură al feroviarilor 
Aurelia Hîncu în legătu-
ră cu decesul 

MAMEI.

Colectivul depoului 
de locomotive Chişinău 
este profund îndurerat 
în legătură cu moartea 
subită a şefului-adjunct, 
responsabil de resurse-
le umane 

Gheorghe CArANFIL, 
care a exercitat aceas-
tă funcţie timp de 44 de 
ani, şi exprimă sincere 
condoleanţe familiei şi 
rudelor îndoliate.
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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 3596.

Felic
ităr

i!

În fiecare an, la data de 22 decembrie, marcăm sărbă-
toarea profesională — Ziua energeticianului. În această zi, 
facem bilanţul rezultatelor obţinute în anul care a trecut 
şi pe tot parcursul perioadei de funcţionare a filialei noas-
tre, îi remarcăm pe cei mai buni angajaţi şi ne exprimăm 
recunoştinţa faţă de veteranii noştri pentru contribuţia pe 
care au adus-o la dezvoltarea industriei feroviare.

Ei şi-au asumat o sarcină importantă – 
asigurarea neîntreruptă a Căii Ferate cu energie electrică
În 2017, concomitent cu 

sărbătoarea profesională Ziua 
energeticianului, celebrăm şi a 
55-a aniversare de la înfiinţarea 
liniilor de alimentare cu energie 
electrică Chişinău în cadrul ÎS 
„Calea Ferată din Moldova”.

Sarcina noastră principală 
constă în furnizarea neîntreruptă 
a energiei electrice către 
consumatorii CFM, sporirea 
fiabilităţii furnizării de energie 
electrică către consumatorii 
care au tangenţă cu siguranţa 
traficului feroviar, intensificarea 
iluminatului în staţii, a barierelor 
de nivel, a altor obiective 
feroviare, cu condiţia economisirii 
resurselor energetice.

În acest scop, în 1962, la 
filiala Moldovenească a Căii 
ferate Odessa-Chişinău, pe baza 
atelierelor electromecanice ale 
depoului de locomotive Chişinău, 
a fost înfiinţat un sector de 
alimentare cu energie electrică, 
având un buget individual şi cont 
de decontare în bancă. Primul 
şef al sectorului de alimentare cu 
energie electrică a fost desemnat 
Grigore Şevcic. Întreprinderea 
asigura întreţinerea dispozitivelor 
tehnice pe tot teritoriul Căii 
Ferate a Moldovei. 

În fiecare an, capacităţile 
energetice creşteau, economia 
se dezvolta, personalul de 
resurse umane care deservea 
aceste dispozitive se extindea. 
Odată cu punerea în funcţiune a 
locomotivelor între anii 1962 şi 
1967 energeticienii au efectuat 
un volum important de lucrări de 
consolidare a sectorului energetic 
al Magistralei. Au fost electrificate 
staţiile Unţeşti, Ghizdita, 
Buciumeni, Revaca, Timcovo, 
Petreşti, Sofia, Gârbova, 
Carabuţeni, Vadul Roman, 
Mărăndeni, Stolniceni etc.

Au fost racordate la reţelele 
electrice staţiile Basarabeasca, 
Căinari, Vulcăneşti, Floreşti, 
Bereşti, Bolgrad, Ungheni, 
Şoldăneşti, Bahmut, Scumpia. 
Au fost electrificate peste 1250 
indicatoare de macaz. Energia 
electrică a ajuns în  toate 
barăcile, pasajele feroviare şi în 
casele feroviarilor.

La staţiile mari, începând 
din 1971, au fost introduse 
lămpi moderne cu xenon. 
Iluminatul platformelor de oprire, 
peroanelor, barierelor de nivel se 
efectuează cu lămpi fluorescente 
noi.

În perioada anilor 1970-
1980 de-a lungul Căii Ferate a 
Moldovei au  fost construite sute 
de kilometri de linii aeriene şi de 
cabluri, substaţii de transformare. 
Pentru personalul de operare au 
fost construite clădiri-tip pentru 
centrale electrice – la Chişinău, 
Basarabeasca; zone de reţea – 
la Reni, Basarabeasca, Bender, 
Chişinău, Bălţi, sectoare de 
instalare – la Ceadâr-Lunga, 
Tiraspol.

În legătură cu creşterea 
volumului de muncă şi 
a mijloacelor fixe, de la 
Centrala Electrică Chişinău 
au fost dislocate următoarele 

subdiviziuni structurale, cărora li 
s-a conferit statut independent:

– în 1977 – sectorul 
Basarabeasca alimentare cu 
energie electrică al CFM;

– în 1981 – sectorul Bălţi 
alimentare cu energie electrică 
al CFM.

În a doua jumătate a anilor 
‘80–începutul anilor ‘90 reţelele 
electrice ale nodului feroviar 
Chişinău au fost transferate 
de la tensiunea de 6 kV la 
10 kV pentru îmbunătăţirea 
fiabilităţii funcţionării acestora, 
consolidarea alimentării cu 
energie a consumatorilor, 
montarea a 20 km de cabluri 
electrice de putere şi control cu 
ghidare la distanţă şi construcţia 
unui sector de distribuţie a 
energiei electrice cu comutarea 
tuturor sarcinilor către acesta.

În anii ‘90 a fost automatizată 
gestionarea separatoarelor de 
linie electrică, întrerupătoarelor 
de circuit cu ulei şi a liniilor 
longitudinale de înaltă tensiune. 
De la panourile de comandă, 
instalate în birourile impiegaţilor 
de mişcare, a devenit posibilă, la 
indicaţia dispecerului energetic, 
efectuarea tuturor operaţiunilor 
de comutare. Această inovaţie 
a redus semnificativ timpul 
pentru elucidarea defecţiunilor 
şi a contribuit la îmbunătăţirea 
siguranţei traficului.

Timpul trecea, la cârma 
filialei  s-au succedat mai multe 
persoane: din 1962 – Grigore 
Şevcic; din 1963 – Grigore 
Goriunov; din 1976 – Arcadie 
Romalis; din 1984 – Vladimir 
Pilipenco; din 1991 până în 2010 
– Alexandr Demko.

Astăzi secţia alimentare 
cu energie electrică Chişinău 
deserveşte sectorul Făleşti–
Ungheni-Chişinău–Revaca–
Bălţaţi–Bender-Căuşeni. 
Lungimea liniilor de-a lungul căii 
ferate este de 309 km, a liniilor 
de înaltă tensiune  – 304 km, 
de tensiune joasă – 42 km, de 
cabluri  –  302 km, substaţii de 
transformare – 341.

Se execută următoarele 
tipuri de lucrări: schimbarea 
lămpilor la barierele de nivel 
(DRL-250 cu LED-50) pentru 
economisirea energiei electrice, 
reparaţia capitală a reţelelor 
aeriene, de cablu, substaţiilor 
de transformare etc. pentru a 
menţine gospodăria în stare 
satisfăcătoare.

Actualmente  secţia 
alimentare cu energie electrică 
Chişinău are 75 specialişti, dintre 
care 35 muncesc  la filială peste 

20 de ani, iar alţi 11 – peste 40 
de ani. Acesta este fondul de aur 
al inginerilor-energeticieni din 
transportul feroviar – V.Grigoriev, 
G.Nedov, V.Boico, A.Evdochimov, 
E.Medânskii, I.Corlatean, 
A.Şobraneţkii, I.Butnari, 
V.Sariev, V.Pereguda, V.Zglavok, 
A.Olaru, A.Oleinic, N.Todorov, 
Iu.Galescu, T.Zamfir, I.Roşcina, 
N.Şumleanskii şi mulţi alţii.

Frumoasele tradiţii stabilite 
în domeniul furnizării în siguranţă 
a energiei electrice către 
consumatori sunt succedate cu 
demnitate de către tineri.

Din păcate, în ultima 
perioadă subdiviziunea 
trece printr-o criză acută de 
specialişti-energeticieni, căci pe 
lângă dificultăţile economice, 
activitatea energeticienilor 
necesită cunoştinţe profunde în 
domeniu, respectarea regulilor 
de siguranţă, responsabilitatea 
profesională în orice moment al 
zilei şi nopţii şi în orice vreme 
pentru a deservi dispozitivele 
tehnice, întreţinerea preventivă şi 
lichidarea defectelor. 

Cu profundă consideraţiune, 
transmitem un mesaj de 
recunoştinţă tuturor veteranilor 
noştri, care şi-au adus contribuţia 
la dezvoltarea sectorului 
energetic, renovarea tehnico-
ştiinţifică şi implementarea 
metodelor avansate de muncă: 
I.Elgurt, V.Bodio, A.Demko, 
A.Lungul, F.Erhan, V.Diduh, 
C.Popov, E.Melihov, A.Rusu, 
T.Himaci, I.Constantinov, G.Belîi, 
R.Vinnic, F.Manică, V.Antoci, 
I.Piatkov, V.Kolous, B.Jitkov, 
Iu.Kozlov, L.Marţeniuk, V.Daici, 
T.Bragaru şi multor altor.

De asemenea, aş dori să-i 
remarc, cu mare respect, pe 
colegii noştri care au venit la 
întreprindere de pe când erau 
tineri specialişti şi, cu timpul, au 
avansat pe scara profesională 
de la muncitor la conducător în 
echipa de administraţie a CFM: 
Valentina Protasevici – şef 
adjunct al serviciului financiar, 
Dumitru Moţoc – şef al serviciului  

„E”, Vladislav Babici – inginer-şef 
al serviciului „E”.

Activitatea prodigioasă a 
colegilor noştri pe parcursul 
acestor ani a fost apreciată de 
conducerea CFM. Astfel, titlul 
de Feroviar de Onoare de la 
înfiinţarea filialei a fost conferit 
celor mai buni 10 feroviari ai 
secţiei: M.Cerempei, A.Ivlev, 
L.Stanislavskii, V.Bodio, V.Batuev, 
F.Manică, I.Constantinov, 
I.Bilienco, A. Demko.

Cinci angajaţi ai secţiei au 
primit distincţii guvernamentale: 
I.Constantinov, V.Şcerbinskii, 
A.Rudaciov, N.Rudaciov, A.Ivlev.

Îmi exprim profunda 
recunoştinţă faţă de specialiştii 
şi veteranii din sectorul energetic 
al Magistralei Moldoveneşti 
pentru dăruirea lor pe parcursul 
mai multor ani. Fără o implicare 
neprecupeţită din partea unor 
asemenea oameni nu ar fi 
fost posibilă nici o construcţie 
sau iniţierea şi dezvoltarea 
oricărui proces de producţie. Vă 
mulţumim pentru că în condiţii 
extreme aţi dat dovadă de curaj, 
rezistenţă şi responsabilitate!

Vă adresez cordiale 
felicitări şi urări de bine, pace 
şi prosperitate, realizări şi 
împliniri profesionale cu ocazia 
aniversării a 55-a a filialei şi 
acestei frumoase sărbători – 
Ziua energeticianului! Vă doresc 
o activitate prodigioasă în 
continuare, stabilitate economică, 
încredere şi siguranţă în ziua 
de mâine, finalizarea cu succes 
a tuturor angajamentelor, 
bunăstare, sănătate atât dvs. 
personal, cât şi familiilor dvs.! 

La mulţi ani luminoşi, 
fericiţi, împliniţi!

Cu profund respect –                                                                             
Igor TOMCEAC,

şef al secţiei Chişinău 
alimentare cu energie electrică, 

 Feroviar de Onoare

Administraţia, comitetul 
sindical şi colectivul secţiei ali-
mentare cu energie electrică 
Chişinău îi felicită cordial cu 
prilejul zilei de naştere pe Va-
sile ZGLAVoC, electromontor 
al SAEE-1, Constantin ONŢA, 
şofer al SAEE-1, Andrei PE-
rEDErKO, inginer în depar-
tamentul tehnic, Galina LEBE-
DA, deredicătoare la sectorul 
AEE-Bender.

Vă dorim în viaţă doar lumină,
Cer senin şi numai bucurii,
Fiţi mereu cu firea pozitivă
Şi s-aveţi doar parte de succes!

  

Administraţia şi comitetul 
sindical ale depoului de loco-
motive Bălţi îşi felicită cu drag 
omagiaţii: M. SMErEA, specia-
list în domeniul ocrotirii sănătăţii 
şi protecţiei muncii – 35 de ani; 
V.POTOŢCHI, lăcătuş-dieselist; 
N.PErCEAC, mecanic-remor-
cher, 50 de ani – V.VACArIuC, 
mecanic de locomotivă; 55 de 
ani – Iu.CuTINŢEV, mecanic de 
cazangerie.

– Le dorim jubiliarilor LA 
MULŢI ANI sănătoşi, fericiţi şi 
plini de lumină!

  

Consiliul veteranilor staţiei 
feroviare Bălţi–Slobozia trans-
mite felicitări cordiale cu ocazia 
zilei de naştere lui Mihail EŞAN.

– Îi dorim din suflet omagia-
tului sănătate, inspiraţie, fericire 
alături de cei dragi, izbândă şi 
speranţă în toate realizările!

Cu prilejul Zilei energeticianului

Din creaţia feroviarilor

Lumina fericirii materne
a răsărit o stea pe cer,
am născut şi eu fecior.
inima s-a bucurat,
mâinile l-au legănat.

Seara doine îi cântam,
noaptea doine îi cântam.
Dimineaţa se scula,
Întreaga casă-mi lumina.

Ziua toată-l dădăceam,
mâncărică-i pregăteam.
Hăinuţele i le spălam,
Şi la soare le uscam.

Şi-a crescut băiatul mamei,
Bucuria-mi este mare:
am ajuns la nepoţei,
Şi-i admir, că-s frumuşei.

Tatiana KOVRIGHINA,
angajată a CFM


