
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI 
TURISMULUI 

 

 
ORDINUL 

 
Nr.484 din 08.10.2003 

 
pentru modificarea Instrucţiei instalaţiei pentru controlul automat al vitezei 

trenurilor şi autostop tip INDUSI echipamentul din cale - ediţia 1972 
 
 În temeiul prevederilor art. 12 lit. c din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 
privind transporturile, aprobată cu modificări şi completată prin Legea nr. 197/1998, 
republicată, ale art. 7 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 89/1999, cu completările şi modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
 
 Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul 
 

ORDIN: 
 
Art.1.  – Se aprobă modificările la Instrucţia instalaţiei pentru controlul automat al 
vitezei trenurilor şi autostop tip INDUSI echipamentul din cale, ediţia 1972,  
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art.2. –  Prevederile prezentului ordin se aplică în activitatea de Instalaţii a 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. 
 
Art.3.  –  Autoritatea Feroviară Română – AFER şi Compania Naţională de Căi 
Ferate „C.F.R.” – S.A. vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 
 
Art.4.  –  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine răspunderea 
juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art. 5.  –  Prezentul ordin se publică în Foaia Oficială CFR şi în Buletinul AFER 
 

 
MINISTRU 

 
Miron Tudor Mitrea 

 
 
 

 
 



ANEXA la OMTCT nr. 484din 08.10.2003  

 
 

1. Primul alineat al lit. a) din pct. 3.3., cap. 3, la inductoarele de cale, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
 „ La două luni se execută următoarele operaţii:" 

 
2.      Lit.b) din pct. 3.3., cap. 3, la inductoarele de cale, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „ La două luni se mai verifică gabaritul la inductoare, pentru a se încadra în 
toleranţele admise, menţionate în prezenta instrucţie." 

 
 

3.     Primul alineat al lit. a) din pct. 3.3., cap. 3, la contactoarele de semnal, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
          „ La două luni se execută următoarele operaţii:" 

 
 

4. Primul alineat al lit. a) din pct. 3.3., cap. 3, la plăcuţele cu aparataj de 
autostop, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
            „ La două luni se execută următoarele operaţii:" 

                     
 

5. Primul alineat al lit. a) din pct. 3.3., cap. 3, la picheţi, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
         „ La două luni se execută următoarele operaţii:" 
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