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Pentru realizarea interoperabilit ii sistemului feroviar din România cu sistemul 
feroviar al Uniunii Europene au fost stabilite condi ii care s  asigure compatibilitatea 
re elelor feroviare na ionale i a vehiculelor feroviare cu acestea. Astfel, au fost stabilite în 
STI –uri cerin e esen iale pentru sistemul feroviar transeuropean în ansamblu, respectiv 
pentru subsistemele i constituen ii de interoperabilitate, inclusiv interfe ele specifice 
acestora.  

În acest context, toate subsistemele structurale i vehiculele nou construite, 
modernizate sau reînnoite la momentul punerii lor în func iune trebuie s  respecte cerin ele 
esen iale, cerin e care se refer  inclusiv la exploatarea i între inerea acestora.   

 
 

1. Decizia nr. 275 din 26.04.2011 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 
referitoare la subsistemul „Infrastructur ” al sistemului feroviar transeuropean 
conven ional 

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 

Tabelul urm tor indic  trimiterile la cerin ele esen iale stabilite în anexa III la Directiva 
2008/57/CE, care corespund cerin elor privind parametrii de baz  stabilite în capitolul 4. 
 

Tabelul 1 
Parametrii de baz  ai subsistemului „infrastructur ” care corespund cerin elor esen iale 

 

Sec iune Parametrii de baz  ai subsistemului  
CR INF Siguran  Fiabilitate 

Disponibilitate tate Protec ia 
mediului 

Compatibilitate 
tehnic  

4.2.4.1 Ecartamentul de structur  1.1.1    1.5-§1 

4.2.4.2 Distan a dintre axele liniilor 1.1.1    1.5 

4.2.4.3 Declivit ile maxime 1.1.1    1.5-§1 

4.2.4.4 Raza minim  a curbei orizontale     1.5-§1 

4.2.4.5 Raza minim  a curbei verticale     1.5-§1 

4.2.5.1 Ecartamentul nominal al liniilor     1.5-§1 

4.2.5.2 Supraîn area 1.1.1     

4.2.5.3 Viteza de modificare a supraîn rii     1.5-§1 

4.2.5.4 Insuficien a de supraîn are 1.1.1    1.5-§1 

4.2.5.5 Conicitatea echivalent  1.1.1, 
1.1.2    1.5 

4.2.5.6 Profilul capului de in  pentru linia 
curent  

1.1.1, 
1.1.2    1.5-§1 

4.2.5.7 Înclina ia liniei 1.1.1, 
1.1.2    1.5-§1 

4.2.5.8 Rigiditatea liniei     1.5 

4.2.6.1 Mijloacele de blocare 1.1.1, 
1.1.2     

4.2.6.2 Geometria aparatelor de cale în 
exploatare 

1.1.1, 
1.1.2 1.2   1.5 
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4.2.6.3 Lacuna maxim  în traversare a 
încruci rilor duble fixe 

1.1.1, 
1.1.2    1.5 

4.2.7.1 Rezisten a liniei la sarcini verticale 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

   1.5-§1 

4.2.7.2 Rezisten a liniei la sarcini 
longitudinale 

1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

   1.5-§1 

4.2.7.3 Rezisten a liniei la sarcini laterale 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

   1.5-§1 

4.2.8.1 Rezisten a podurilor noi la sarcinile 
traficului 

1.1.1, 
1.1.3    1.5-§1 

4.2.8.2 
Sarcina vertical  echivalent  pentru 
terasamente noi i efecte de presiune a 
solului 

1.1.1, 
1.1.3    1.5-§1 

4.2.8.3 Rezisten a structurilor noi situate 
deasupra liniilor sau adiacent acestora 

1.1.1, 
1.1.3    1.5-§1 

4.2.8.4 
Rezistenta podurilor si a 
terasamentelor existente la sarcinile 
traficului 

1.1.1, 
1.1.3    1.5-§1 

4.2.9.1 Determinarea limitelor de interven ie 
imediat , de interven ie i de alert  

1.1.1, 
1.1.2 1.2   1.5-§1 

4.2.9.2 Limita de interven ie imediat  pentru 
deformarea liniei 

1.1.1, 
1.1.2 1.2   1.5-§1 

4.2.9.3 Limita de interven ie imediat  pentru 
varia ia ecartamentului liniei 

1.1.1, 
1.1.2 1.2   1.5-§1 

4.2.9.4 Limita de interven ie imediat  pentru 
supraîn are 1.1.1 1.2   1.5-§1 

4.2.10.1 Lungimea util  a peroanelor     1.5 

4.2.10.2 imea si marginea peroanelor 1.1.1     

4.2.10.3 Cap tul peroanelor 1.1.1     

4.2.10.4 În imea peroanelor 1.1.1, 
2.1.1-§3    1.5-§1 

4.2.10.5 Distan a peron-tren 1.1.1, 
2.1.1-§3    1.5-§1 

4.2.11.1 Varia ia maxim  de presiune în 
tuneluri 

2.1.1-§ 2, 
2.1.1-§ 4     

4.2.11.2 Limitele de zgomot si vibra ii si 
surile de atenuare    1.4.1, 1.4.4, 

1.4.5  

4.2.11.3 Protec ia împotriva electrocut rii 2.1.1-§3     

4.2.11.4 Siguran a în tunelurile feroviare 

1.1.1, 
1.1.4,2.1-

.1-§1, 
2.1.1-§4 

 1.3 1.4.2  

4.2.11.5 Efectul vânturilor laterale 1.1.1     

4.2.12.1 Indicatoarele de distan   1.2    



Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei        Specifica ii tehnice de Interoperabilitate Cerin e esen iale 

4 
 

4.2.13.2 Sistemul de evacuare a toaletelor  1.2 1.3.1  1.5-§1 

4.2.13.3 Echipamentele de cur are exterioar  
a trenurilor  1.2   1.5-§1 

4.2.13.4 Reaprovizionarea cu ap   1.2 1.3.1  1.5-§1 

4.2.13.5 Reaprovizionarea cu combustibil  1.2 1.3.1  1.5-§1 

4.2.13.6 Alimentarea cu electricitate de la sol  1.2   1.5-§1 

4.4.1 Condi iile excep ionale referitoare l 
lucr ri planificate anterior  1.2    

4.4.2 Exploatarea de avarie  1.2    

4.4.3 Protec ia lucr torilor împotriva 
efectelor aerodinamice 2.1.1-§2     

4.5 Planul de între inere  1.2    

4.6 Competen ele profesionale 1.1.5 1.2    

4.7 Condi iile de s tate si siguran  
2.1.1-§2, 
2.1.1-§3, 
2.1.1-§4 

1.2 1.3 1.4.2 1.5 

 
 

 
2. Decizia nr. 88 din 25.01.2012 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare la subsistemele de control-comand i semnalizare ale sistemului feroviar 
transeuropean 

 
CERIN ELE ESEN IALE PENTRU SUBSISTEMELE DE CONTROL-COMAND I 
SEMNALIZARE (3.) 
 
Aspecte generale (3.1.) 

Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar prevede ca subsistemele i elementele 
constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfe ele, s  îndeplineasc  cerin ele esen iale prev zute în linii 
generale în anexa III la directiv . 

Aceste condi ii esen iale sunt: 
1. siguran ; 
2. fiabilitate i disponibilitate;  
3. tate;  
4. protec ia mediului;  
5. compatibilitate tehnic .  

Cerin ele esen iale pentru sistemele de clas  A sunt descrise în continuare.  
Cerin ele pentru sistemele de clas  B in de responsabilitatea statului membru relevant. 

 
Aspecte specifice ale subsistemelor de control-comand i semnalizare (3.2.) 
 
Siguran  (3.2.1) 

Orice proiect la care se aplic  prezenta specifica ie trebuie s  ia m surile necesare pentru a se 
asigura c  nivelul riscului de apari ie a unui incident în sfera subsistemelor de control-comand i 
semnalizare nu este mai mare decât obiectivul pentru serviciul respectiv. În acest scop, se aplic  
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Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 privind adoptarea unei metode de 
siguran  comune pentru evaluarea riscului i prev zut  la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 
2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului (metod  de siguran  comun ).  

Pentru a se asigura c  m surile luate pentru garantarea siguran ei nu pericliteaz  interoperabilitatea, 
trebuie s  se respecte cerin ele parametrului de baz  definit la punctul 4.2.1 (Caracteristici de siguran  ale 
subsistemelor de control-comand i semnalizare relevante pentru interoperabilitate).  

Obiectivul de siguran  pentru sistemul ERTMS/ETCS de clas  A este împ it între subsistemele de 
control-comand i semnalizare la bord i cele de cale. Cerin ele detaliate sunt prev zute în parametrii de 
baz  defini i la punctul 4.2.1 (Caracteristici de siguran  ale subsistemelor de control-comand i 
semnalizare relevante pentru interoperabilitate). Aceast  cerin  de siguran  trebuie îndeplinit  odat  cu 
cerin ele de disponibilitate definite la punctul 3.2.2 (Fiabilitate i disponibilitate). 
  
Fiabilitate i disponibilitate (3.2.2.) 

Pentru sistemul de clas  A, obiectivele de fiabilitate i disponibilitate sunt împ ite între 
subsistemele de control-comand i semnalizare la bord i cele de cale. Cerin ele detaliate sunt specificate 
în parametrii de baz  defini i la punctul 4.2.1 (Caracteristici de siguran  ale subsistemelor de control-
comand i semnalizare relevante pentru interoperabilitate).  

Nivelul de risc trebuie s  fie monitorizat în func ie de vârsta i de gradul de uzur  al elementelor 
constitutive ale subsistemului. Cerin ele de între inere prev zute la punctul 4.5 trebuie s  fie respectate. 
  

tate (3.2.3.) 
În conformitate cu reglement rile UE i cu reglement rile na ionale compatibile cu legisla ia 

european , se iau m suri pentru a se asigura c  materialele folosite i proiectarea subsistemelor de control-
comand i semnalizare nu constituie un pericol pentru s tatea persoanelor care au acces la ele. 
  
Protec ia mediului (3.2.4.) 

În conformitate cu reglement rile UE i cu reglement rile na ionale compatibile cu legisla ia 
european : 

1. în cazul în care sunt expuse c ldurii excesive sau focului, echipamentele de control-comand i 
semnalizare nu dep esc limitele pentru emisiile de fum sau de gaze care sunt d un toare mediului;  

2. echipamentele de control-comand i semnalizare nu con in substan e care, în timpul folosirii lor 
normale, pot contamina în mod anormal mediul; 

3. echipamentele de control-comand i semnalizare trebuie s  respecte legisla ia european  în vigoare 
care reglementeaz  limitele emisiilor i susceptibilitatea de interferen e electromagnetice de-a lungul 
limitei de proprietate a c ii ferate;  

4. echipamentele de control-comand i semnalizare respect  reglement rile existente privind poluarea 
sonor ;  

5. echipamentele de control-comand i semnalizare nu produc un nivel inadmisibil de vibra ii care ar 
putea periclita integritatea infrastructurii (atunci când infrastructura este corect între inut ). 

  
Compatibilitate tehnic  (3.2.5.)  

Compatibilitatea tehnic  include func iile, interfe ele i performan ele necesare pentru a realiza 
interoperabilitatea.  
Cerin ele de compatibilitate tehnic  sunt subîmp ite în urm toarele trei categorii:  

1. prima categorie stabile te cerin ele tehnologice generale pentru interoperabilitate, respectiv 
condi iile de mediu, compatibilitatea electromagnetic  (CEM) intern  în interiorul limitelor c ii 
ferate i instalarea. Aceste cerin e de compatibilitate sunt definite în prezentul capitol;  

2. a doua categorie descrie modul în care trebuie aplicate din punct de vedere tehnic subsistemele de 
control-comand i semnalizare i func iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  acestea pentru 
asigurarea interoperabilit ii. Aceast  categorie este definit  în capitolul 4; 
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3. a treia categorie descrie modul în care trebuie exploatate subsistemele de control-comand i 
semnalizare pentru a realiza interoperabilitatea. Aceast  categorie este definit  în capitolul 4. 

  
Compatibilitate tehnologic  (3.2.5.1) 
 
Condi ii fizice de mediu (3.2.5.1.1.)  

Echipamentele de control-comand i semnalizare sunt apte s  func ioneze în condi iile climatice i 
fizice care caracterizeaz  zona în care este situat  partea relevant  a sistemului feroviar transeuropean.  

Se vor respecta cerin ele parametrului de baz  4.2.16 (Condi ii de mediu). 
 
Compatibilitatea electromagnetic  intern  a c ii ferate (3.2.5.1.2.) 

În conformitate cu reglement rile UE i cu reglement rile na ionale compatibile cu legisla ia 
european , echipamentul de control-comand i semnalizare nu trebuie s  afecteze sau s  fie afectat de 
alte echipamente de control-comand i semnalizare sau de alte subsisteme.  

Parametrul de baz  pentru compatibilitatea electromagnetic  dintre materialul rulant i echipamentul 
de control comand i semnalizare de cale este descris la punctul 4.2.11 (Compatibilitatea 
electromagnetic ). 
  
Compatibilitatea subsistemelor de control - comand i semnalizare (3.2.5.2.) 

Capitolul 4 define te cerin ele de interoperabilitate ale subsistemelor de control-comand i 
semnalizare. 

De asemenea, prezenta STI asigur , în ceea ce prive te subsistemele de control-comand i 
semnalizare, interoperabilitatea tehnic  dintre sistemul feroviar transeuropean de mare vitez i cel 
conven ional, atunci când ambele sunt echipate cu sisteme de clas  A. 
 
 
3. Decizia nr. 757 din 14.11.2012 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „exploatare i gestionarea traficului” al sistemului feroviar 
din Uniunea European i de modificare a Deciziei 2007/756/CE 

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Respectarea cerin elor esen iale (3.1.) 

Conform articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar european, 
subsistemele sale i elementele constitutive de interoperabilitate ale acestora trebuie s  îndeplineasc  
cerin ele esen iale stabilite în termeni generali în anexa III la directiva respectiv . 
  
Cerin e esen iale - prezentare general  (3.2.) 

Cerin ele esen iale reglementeaz  urm toarele aspecte: 
 siguran a; 
 fiabilitatea i disponibilitatea; 
 tatea; 
 protec ia mediului; 
 compatibilitatea tehnic . 

  
În conformitate cu Directiva 2008/57/CE, cerin ele esen iale pot fi general aplicabile întregului 

sistem feroviar european sau pot fi specifice fiec rui subsistem i elementelor sale constitutive. 
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Urm torul tabel 3 prezint  coresponden a între cerin ele esen iale stabilite în anexa III la Directiva 
2008/57/CE i prezenta STI. 
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4.2.1.2 Documenta ia pentru mecanicii de 
locomotiv       X          X   X  

4.2.1.2.1 Manual de proceduri            X   X  X 
4.2.1.2.2. Manual de parcurs               X  X 
4.2.1.2.2.1 Preg tirea manualului de parcurs               X   

4.2.1.2.2.2 Modificarea informa iilor con inute 
în manualul de parcurs               X   X  

4.2.1.2.2.3 Informarea în timp real a 
mecanicului de locomotiv                X  X  X  

4.2.1.2.3 Mersul trenurilor               X X X 
4.2.1.2.4 Material rulant      X         X  X 

4.2.1.3 
Documenta ie pentru personalul 
întreprinderii feroviare, în afara 
mecanicilor de locomotiv  

     X          X   X  

4.2.1.4 
Documenta ie pentru personalul 
administratorului de infrastructur  
care autorizeaz  circula ia trenurilor 

     X          X  X   

4.2.2.5 

Comunica ii legate de siguran  
între personalul de tren, al i 
membrii ai personalului 
întreprinderii feroviare i personalul 
care autorizeaz  circula ia trenurilor 

     X          X  X  X  

4.2.2.1 Vizibilitatea trenului X              X  X 
4.2.2.1.1 Cerin  general  X              X  X 
4.2.2.1.2 Cap tul anterior X              X  X 
4.2.2.1.3 Cap tul posterior X              X  X 
4.2.2.2 Audibilitatea trenului  X           X   X  X 
4.2.2.2.1 Cerin  general  X              X  X 
4.2.2.2.2 Control  X                X 
4.2.2.3 Identificarea vehiculului      X         X  X 

4.2.2.4 Siguran a c torilor i a 
înc rc turii               X    

4.2.2.5 Compunerea trenului               X   
4.2.2.6 Frânarea trenului  X             X  X 

4.2.2.6.1 Cerin e minime aplicabile 
sistemului de frânare  X             X   X  

4.2.2.6.2 Performan a de frânare  X             X  X 

4.2.2.7 Asigurarea faptului c  trenul este în 
stare de func ionare  X             X   X  

4.2.2.7.1 Cerin  general                X  X 
4.2.2.7.2 Date necesare               X  X 

4.2.2.8 Cerin e pentru observarea 
semnalelor i a marcajelor laterale              X  X    



Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei        Specifica ii tehnice de Interoperabilitate Cerin e esen iale 

8 
 

4.2.2.9 Vigilen a mecanicului de 
locomotiv                X    

4.2.3.1 Planificarea trenurilor                X X 
4.2.3.2 Identificarea trenurilor               X X X 
4.2.3.3 Plecarea trenurilor               X  X 

4.2.3.3.1 Verific ri i încerc ri anterior 
plec rii  X    X          X   X  

4.2.3.3.2 
Informarea administratorului de 
infrastructur  cu privire la starea 
opera ional  a trenului 

 X    X           X X 

4.2.3.4 Gestionarea traficului               X X X 
4.2.3.4.1 Cerin e generale               X X X 
4.2.3.4.2 Raportarea trenurilor               X X X 

4.2.3.4.2.1 Date necesare pentru raportarea 
pozi iei trenului               X   X  

4.2.3.4.2.2 Ora prev zut  a pred rii               X  X 
4.2.3.4.3 rfuri periculoase               X X  
4.2.3.4.4 Calitatea opera ional                 X X 
4.2.3.5 Înregistrarea datelor      X          X  

4.2.3.5.1 Înregistrarea datelor de 
monitorizare în exteriorul trenului      X           X   

4.2.3.5.2 Înregistrarea datelor de 
monitorizare la bordul trenului      X           X   

4.2.3.6 Exploatare în condi ii de avarie               X X X 
4.2.3.6.1 Notificarea altor utilizatori               X  X 

4.2.3.6.2 Notificarea mecanicilor de 
locomotiv                X    

4.2.3.6.3 suri în caz e urgen                X X X 
4.2.3.7 Gestionarea unei situa ii de urgen                X X X 

4.2.3.8 

Ajutorul acordat personalului de 
tren în cazul unui incident sau al 
unei defec iuni majore a 
materialului rulant 

                X 

4.4 Reguli de exploatare               X X  
4.6 Calific ri profesionale               X X X 
4.7 Condi ii de s tate i siguran                X   
 
 
4. Decizia nr. 274 din 26.04.2011 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate a 

subsistemului „Energie” al sistemului feroviar transeuropean conven ional 
 
CERIN E ESEN IALE (3.) 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar, subsistemele 
acestuia i elementele constitutive de interoperabilitate îndeplinesc cerin ele esen iale precizate în termeni 
generali în anexa III la Directiv . Tabelul urm tor indic  parametrii de baz  ai prezentei STI i 
coresponden a acestora cu cerin ele esen iale, astfel cum este explicat în anexa III la directiv . 
  

Clauza 
din STI Titlul clauzei din STI Siguran  

Fiabilitate i 
disponibilitate 

(Reliability and 
availability – 

R&A) 

tate  Protec ia 
mediului 

Compatibilitatea 
tehnic   

4.2.3 Tensiunea electric  i 
frecven a - - - - 1.5 

2.2.3 

4.2.4 
Parametrii corela i cu 
performan ele sistemului 
de alimentare 

- - - - 1.5 
2.2.3 

4.2.5 Continuitatea aliment rii 1.1.1 1.2 - - - 



Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei        Specifica ii tehnice de Interoperabilitate Cerin e esen iale 

9 
 

cu energie în caz de 
perturba ii în tuneluri 

2.2.1 

4.2.6 
Capacitatea curentului, 
sisteme DC, trenuri în 
sta ionare 

- - - - 1.5 
2.2.3 

4.2.7 Frânare cu recuperarea 
energiei - - - 1.4.1 

1.4.3 
1.5 

2.2.3 

4.2.8 Acorduri de coordonare a 
protec iei electrice 2.2.1 - - - 1.5 

4.2.9 
Armonici i efecte 
dinamice pentru sistemele 
AC 

- - - 1.4.1 
1.4.3 1.5 

4.2.11 Compatibilitatea 
electromagnetic  externa   - - 

1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

1.5 

4.2.12 Protec ia mediului - - - 
1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

- 

4.2.13 Geometria liniei aeriene de 
contact - - - - 1.5 

2.2.3 

4.2.14 Gabaritul (ecartamentul) 
pantografului - - - - 1.5 

2.2.3 

4.2.15 For a medie de ap sare - - - - 1.5 
2.2.3 

4.2.16 
Comportamentul dinamic 
i calitatea capt rii 

curentului  
- - - 1.4.1 

2.2.2 
1.5 

2.2.3 

4.2.17 Spa ierea pantografelor - - - - 1.5 
2.2.3 

4.2.18 Materialul liniei de contact - - 1.3.1 
1.3.2 1.4.1 1.5 

2.2.3 

4.2.19 Sectoare de separare a 
fazelor 2.2.1 - - 1.4.1 

1.4.3 
1.5 

2.2.3 

4.2.20 Sectoare de separare a 
sistemelor 2.2.1 - - 1.4.1 

1.4.3 
1.5 

2.2.3 

4.2.21 
Echipamentul de m surare 
a consumului de energie 
electric  

- - - - 1.5 

4.4.2 Gestionarea aliment rii cu 
energie 

1.1.1 
1.1.3 
2.2.1 

1.2 - - - 

4.4.3 Execu ia lucr rilor 1.1.1 
2.2.1 1.2 - - 1.5 

4.5 Norme de între inere 1.1.1 
2.2.1 1.2 - - 1.5 

2.2.3 

4.7.2 
suri de protec ie a 

substa iilor i a punctelor 
de întrerupere 

1.1.1 
1.1.3 
2.2.1 

- - 
1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

1.5 

4.7.3 
suri de protec ie a 

sistemului de linii aeriene 
de contact 

1.1.1 
1.1.3 
2.2.1 

- - 
1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

1.5 

4.7.4 
suri de protec ie a 

circuitului de întoarcere a 
curentului  

1.1.1. 
1.1.3 
2.2.1 

- - 
1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

1.5 

4.7.5 Alte cerin e generale 
1.1.1 
1.1.3 
2.2.1 

- - 
1.4.1 
1.4.3 
2.2.2 

- 

4.7.6 Îmbr minte de înalt  
vizibilitate 2.2.1 - - - - 
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5. Decizia nr. 62 din 23.12.2005 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate pentru 

subsistemul „Aplica ii telematice pentru transportul de marf ” al sistemului feroviar 
transeuropean conven ional 

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Respectarea cerin elor esen iale (3.1) 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE, sistemul feroviar 
transeuropean conven ional, subsistemele sale si componentele de interoperabilitate ale acestora trebuie s  
îndeplineasc  cerin ele esen iale stabilite în termeni generali în anexa III la directiva men ionat  anterior. 

În domeniul de aplicare al prezentei STI, îndeplinirea cerin elor esen iale relevante men ionate la 
capitolul 3 din prezenta STI va fi asigurat  pentru subsistem prin respectarea specifica iilor descrise la 
capitolul 4: Caracterizarea subsistemului. 
 
Aspecte privind cerin ele esen iale (3.2.) 

Cerin ele esen iale se refer  la: 
 siguran ; 
 fiabilitate si disponibilitate; 
 tate; 
 protec ia mediului; 
 compatibilitate tehnic . 

În conformitate cu Directiva 2001/16/CE, cerin ele esen iale pot fi aplicate, în general, întregului 
sistem feroviar transeuropean conven ional sau pot fi specifice fiec rui subsistem si componentelor sale. 
 
Aspecte privind cerin ele generale (3.3.) 

Relevan a cerin elor generale pentru subsistemul „aplica ii telematice pentru transportul de marf ” 
este determinat  dup  cum urmeaz : 
 
Siguran  (3.3.1.) 

În conformitate cu anexa III la Directiva 2001/16/CE, cerin ele esen iale privind siguran a care se 
aplic  subsistemului „aplica ii telematice pentru transportul de marf ” sunt urm toarele: 

 Cerin a esen ial  1.1.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Proiectarea, construc ia sau asamblarea, între inerea si monitorizarea componentelor critice pentru 

siguran  si îndeosebi a componentelor care contribuie la mi carea trenurilor trebuie s  garanteze 
siguran a la un nivel corespunz tor obiectivelor formulate pentru re ea, incluzând pe cele referitoare la 
anumite situa ii de avarie.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.1.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Parametrii implica i în contactul roat in  trebuie s  respecte cerin ele de stabilitate necesare pentru 
garantarea deplas rii sigure la viteza maxim  autorizat .” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
  Cerin a esen ial  1.1.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Componentele utilizate trebuie s  suporte orice tensiuni normale sau excep ional, care au fost 
specificate în cursul perioadei lor de func ionare. Consecin ele asupra siguran ei provenind de la orice 
avarie accidental  trebuie limitate prin mijloace adecvate.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
  Cerin a esen ial  1.1.4 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
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„Proiectarea instala iilor fixe si a materialului rulant, precum si alegerea materialelor utilizate 
trebuie s  urm reasc  limitarea gener rii, propag rii si  a  efectelor  focului  si fumului, în eventualitatea 
unui incendiu.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.1.5 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Orice dispozitive destinate a fi manevrate de utilizatori trebuie proiectate astfel încât s  nu afecteze 
func ionarea sigur  a dispozitivelor, ori s tatea si siguran a utilizatorilor, în cazul unei posibile utiliz ri 
contrare instruc iunilor afi ate.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 
Fiabilitate si disponibilitate (3.3.2) 

„Monitorizarea si între inerea componentelor fixe sau mobile care sunt implicate în deplas rile 
trenurilor trebuie s  fie organizate, efectuate si cuantificate astfel încât s  men in  func ionarea lor în 
condi iile proiectate.” 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de urm toarele puncte: 
 Punctul 4.2.11: Date de referin  principale; 
 Punctul 4.2.12: Diferite fi iere si baze de date de referin ; 
 Punctul 4.2.14: Introducere în re ea si comunicare. 

 
tate (3.3.3.) 

 Cerin a esen ial  1.3.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Materialele care, dup  toate probabilit ile, datorit  modului în care sunt folosite, pot constitui un 

risc pentru s tatea celor care au acces la ele nu trebuie folosite la trenuri si la infrastructura feroviar .” 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 

 Cerin a esen ial  1.3.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Materialele trebuie selectate, instalate si utilizate în a a fel încât s  limiteze emisia de vapori sau 

gaze nocive si periculoase, în special în eventualitatea unui incendiu.” 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 

 
Protec ia mediului (3.3.4.) 

 Cerin a esen ial  1.4.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Impactul asupra mediului al constituirii si func ion rii sistemului feroviar transeuropean 

conven ional trebuie s  fie evaluat si luat în considerare în faza de proiectare a sistemului, în conformitate 
cu dispozi iile comunitare în vigoare.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.4.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Materialele utilizate la trenuri si infrastructur  trebuie s  previn  emisia de vapori sau gaze care 
sunt nocive si periculoase pentru mediu, în special în eventualitatea unui incendiu.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.4.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Materialul rulant si sistemele de alimentare cu energie trebuie proiectate si fabricate astfel încât s  
fie electromagnetic compatibile cu instala iile, echipamentele si re elele publice sau private care le pot 
folosi.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.4.4 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Func ionarea sistemului feroviar transeuropean conven ional trebuie s  respecte reglement rile 
existente privind poluarea sonor .” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 Cerin a esen ial  1.4.5 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
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„Func ionarea sistemului feroviar transeuropean conven ional nu trebuie s  provoace un nivel 
inadmisibil de vibra ii ale solului pentru activit ile si zonele apropiate infrastructurii, într-o stare normal  
de între inere.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 
Compatibilitate tehnic  (3.3.5.) 

 Cerin a esen ial  1.5 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Caracteristicile tehnice ale infrastructurii si instala iilor fixe trebuie s  fie compatibile între ele si cu 

cele ale trenurilor ce urmeaz  a se folosi în sistemul feroviar transeuropean conven ional. În cazul în care 
conformitatea cu aceste caracteristici se dovede te dificil  pe anumite sec iuni ale re elei, pot fi 
implementate solu ii temporare, care s  asigure compatibilitatea în viitor.” 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
 
Aspecte specifice subsistemului „aplica ii telematice pentru transportul de marf ” (3.4.) 
 
Compatibilitate tehnic  (3.4.1.) 

 Cerin a esen ial  2.7.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Cerin ele esen iale pentru aplica iile telematice garanteaz  o calitate minim  a serviciilor de 

tori si transport de marf , mai ales în ceea ce prive te compatibilitatea tehnic .” 
Trebuie adoptate m suri pentru a asigura: 
- realizarea bazelor de date, programelor de calculator si protocoalelor de comunicare a datelor într-

un mod care s  permit  schimbul reciproc de date, la un nivel maxim, între diferitele aplica ii si diferi ii 
operatori, cu excep ia datelor comerciale confiden iale; 

 un acces u or la informa ii pentru utilizatori. 
Aceast  cerin  este îndeplinit , în special, la urm toarele puncte: 

 Punctul 4.2.11: Date de referin  principale; 
 Punctul 4.2.12: Diferite fi iere si baze de date de referin ; 
 Punctul 4.2.14: Introducere în re ea si comunicare. 

 
Fiabilitate si disponibilitate (3.4.2.) 

 Cerin a esen ial  2.7.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 
„Metodele de utilizare, managementul, actualizarea si între inerea acestor baze de date, programele 

de calculator si protocoalele de comunicare a datelor trebuie s  garanteze eficien a acestor sisteme si 
calitatea serviciilor.” 

Aceast  cerin  este îndeplinit , în special, la urm toarele puncte: 
 Punctul 4.2.11: Date de referin  principale; 
 Punctul 4.2.12: Diferite fi iere si baze de date de referin ; 
 Punctul 4.2.14: Introducere în re ea si comunicare. 

Îns  aceast  cerin  esen ial , în special metoda utilizat  pentru a garanta eficien a acestor aplica ii 
telematice si calitatea serviciilor, reprezint  baza pentru întreaga STI, nelimitându-se la capitolele 
men ionate anterior. 
 

tate (3.4.3.) 
 Cerin a esen ial  2.7.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Interfe ele dintre aceste sisteme si utilizatori trebuie s  fie în acord cu normele minime privind 
ergonomia si protec ia s ii.” 

Prezenta STI nu stabile te cerin e suplimentare fa  de normele na ionale si europene existente legate 
de normele privind ergonomia si protec ia s ii ale unei interfe e între aceste aplica ii telematice si 
utilizatori. 
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Siguran  (3.4.4.) 
 Cerin a esen ial  2.7.4 din anexa III la Directiva 2001/16/CE: 

„Pentru stocarea i transmiterea informa iilor privind siguran  trebuie s  fie asigurate niveluri 
corespunz toare de integritate i fiabilitate.” 

Aceast  cerin  este îndeplinit  la urm toarele puncte: 
 Punctul 4.2.11: Date de referin  principale; 
 Punctul 4.2.12: Diferite fi iere i baze de date de referin ; 
 Punctul 4.2.14: Introducerea în re ea i comunicare. 

 
 
6. Decizia nr. 454 din 05.05.2011 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare  la  subsistemul  „Aplica ii telematice pentru serviciile de c tori” al 
sistemului feroviar transeuropean 

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Respectarea cerin elor esen iale (3.1.)  

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar 
transeuropean, subsistemele sale i elementele constitutive de interoperabilitate trebuie s  îndeplineasc  
cerin ele esen iale stabilite în termeni generali în anexa III la directiva men ionat  anterior. 

În domeniul de aplicare al prezentei STI, îndeplinirea cerin elor esen iale relevante men ionate la 
capitolul 3 din 

prezenta STI va fi asigurat  pentru subsistem prin respectarea specifica iilor descrise la capitolul 4. 
Caracterizarea subsistemului. 
  
Aspecte privind cerin ele generale (3.2.) 

Relevan a cerin elor generale pentru subsistemul „aplica ii telematice” pentru c tori este 
determinat  dup  cum urmeaz : 
  
Siguran  (3.2.1.) 

Cerin ele esen iale privind siguran a care se aplic  subsistemului „aplica ii telematice pentru 
tori” sunt urm toarele: cerin ele esen iale 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 din anexa III la Directiva 

2008/57/CE. Aceste cerin e esen iale nu sunt relevante pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
  
Fiabilitate i disponibilitate (3.2.2.) 

Cerin a esen ial  1.2 din anexa III la Directiva 2008/57/CE este îndeplinit  de urm toarele puncte: 
 punctul 4.2.19: Diferite fi iere i baze de date de referin ; 
 punctul 4.2.21: Introducere în re ea i comunicare. 

  
tate (3.2.3.) 
Cerin ele esen iale 1.3.1 i 1.3.2 din anexa III la Directiva 2008/57/CE nu sunt relevante pentru 

subsistemul „aplica ii telematice”. 
  
Protec ia mediului (3.2.4.) 

Cerin ele esen iale 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 i 1.4.5 din anexa III la Directiva 2008/57/CE nu sunt 
relevante pentru subsistemul „aplica ii telematice”. 
  
Compatibilitate tehnic  (3.2.5) 

Cerin a esen ial  1.5 din anexa III la Directiva 2008/57/CE nu este relevant  pentru subsistemul 
„aplica ii telematice”. 
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Aspecte specifice subsistemului „aplica ii telematice pentru serviciile de c tori” (3.3.)  

Relevan a cerin elor generale pentru subsistemul „aplica ii telematice pentru serviciile de c tori” 
este determinat  dup  cum urmeaz : 
 
Compatibilitate tehnic  (3.3.1.) 
Cerin a esen ial  2.7.1 din anexa III la Directiva 2008/57/CE este îndeplinit , în special, de urm toarele 
puncte: 
 punctul 4.2.19: Diferite fi iere i baze de date de referin ; 
 punctul 4.2.21: Introducere în re ea i comunicare. 

  
Fiabilitate i disponibilitate (3.3.2.) 

Cerin a esen ial  2.7.2 din anexa III la Directiva 2008/57/CE este îndeplinit , în special, de 
urm toarele puncte: 

 punctul 4.2.19: Diferite fi iere i baze de date de referin ;  
 punctul 4.2.21: Introducere în re ea i comunicare. 

  
Îns  aceast  cerin  esen ial , în special metoda utilizat  pentru a garanta eficien a aplica iilor 

telematice i calitatea serviciilor, reprezint  baza pentru întreaga STI, nelimitându-se doar la capitolele 
men ionate anterior. 
  

tate (3.3.3.) 
În ceea ce prive te cerin a esen ial  2.7.3 din anexa III la Directiva 2008/57/CE, prezenta STI nu 

stabile te cerin e suplimentare fa  de dispozi iile na ionale i europene existente referitoare la normele 
minime privind ergonomia i protec ia s ii ale unei interfe e între aplica iile telematice i utilizatori. 
  
Siguran  (3.3.4.) 

Cerin a esen ial  2.7.4 din anexa III la Directiva 2008/57/CE este îndeplinit  de urm toarele puncte: 
 punctul 4.2.19: Diferite fi iere i baze de date de referin ; 
 punctul 4.2.21: Introducere în re ea i comunicare.  

 
 
7. Decizia nr. 229 din 04.04.2011 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „Material rulant – zgomot” 
 
CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Generalit i (3.1.)  

Îndeplinirea cerin elor esen iale relevante prezentate în sec iunea 3 din prezenta STI se asigur  prin 
conformitatea cu specifica iile stabilite în sec iunea 4 în ceea ce prive te subsistemul, demonstrat  de un 
rezultat pozitiv al evalu rii sau verific rii subsistemului în conformitate cu sec iunea 6. 

Cu toate acestea, respectiva evaluare a conformit ii se efectueaz  pe baza unor proceduri a c ror 
responsabilitate revine statului membru în cauz , dac  o parte dintre cerin ele esen iale sunt reglementate 
de norme interne din urm toarele motive: 

(a) STI cuprinde puncte deschise i cu rezerve; 
(b) exist  o derogare în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2008/57/CE; 
(c) se aplic  cazurile specifice prev zute la punctul 7.7 din prezenta STI. 
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Cerin e esen iale (3.2.) 

Cerin ele esen iale se refer  la: 
 siguran ; 
 fiabilitate i disponibilitate; 
 tate; 
 protec ia mediului; 
 compatibilitate tehnic . 

 
Aceste cerin e includ cerin e generale, precum i cerin e specifice fiec rui subsistem. 

  
Cerin e esen iale generale (3.3.) 
 
Protec ia mediului (3.3.1.) 

Func ionarea sistemului feroviar transeuropean conven ional trebuie s  respecte reglement rile 
existente privind poluarea fonic  în conformitate cu cerin ele esen iale prev zute la punctul 1.4.4 din 
anexa III la Directiva 2008/57/CE. 
  

În ceea ce prive te subsistemul privind zgomotul emis de materialul rulant, aceast  cerin  esen ial  
este abordat  de specifica ia urm toarelor subsec iuni:  

a) zgomot la trecere (parametru de baz  la punctele 4.2.1.1 i 4.2.2.4); 
b) zgomot la sta ionare (parametru de baz  la punctele 4.2.1.1 i 4.2.2.4); 
c) zgomot la pornire (parametru de baz  la punctul 4.2.1.3); 
d) zgomot în interiorul locomotivelor, al automotoarelor i al vagoanelor de antrenare (parametru de 

baz  la punctul 4.2.3). 
 
 
8. Regulamentul nr. 321 din 13.03.2013 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

pentru subsistemul „Material rulant - vagoane de marf ” al sistemului feroviar din 
Uniunea European i de abrogare a Deciziei 2006/861/CE 

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE prevede c  sistemul feroviar, subsistemele sale i  
elementele constitutive de interoperabilitate ale acestora trebuie s  îndeplineasc  cerin ele esen iale 

relevante. 
Cerin ele esen iale sunt stabilite în mod general în anexa III la Directiva 2008/57/CE. Tabelul 1 

indic  parametrii de baz  specifica i în prezenta STI i coresponden a lor cu cerin ele esen iale explicate în 
anexa III la Directiva 2008/57/CE. 
 

Tabelul 1 
Parametrii de baz i coresponden a acestora cu cerin ele esen iale 

 

Punctul Parametrul de baz  

Cerin ele esen iale 

Siguran  Fiabilitate i 
disponibilitate tate Protec ia 

mediului 
Compatibilitate 

tehnic  

4.2.2.1.1 Cupla final  
1.1.1, 
1.1.3, 

1.1.5, 2.4.1 
    

4.2.2.1.2 Cupla interioar  1.1.1, 
1.1.3, 2.4.1     
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4.2.2.2 Rezisten a unit ii 1.1.1, 
1.1.3, 2.4.1     

4.2.2.3 Integritatea unit ii 1.1.1     

4.2.3.1 Gabarit 1.1.1    2.4.3 

4.2.3.2 
Compatibilitatea cu 
capacitatea de înc rcare a 
liniilor 

1.1.1    2.4.3 

4.2.3.3 Compatibilitatea cu sistemele 
de detectare a trenurilor 1.1.1    2.4.3 

4.2.3.4 Monitorizarea st rii lag rului 
de osie 1.1.1 1.2   2.4.3 

4.2.3.5.1 
Siguran a împotriva deraierii 
la rularea pe c i ferate 
torsionate 

1.1.1, 
1.1.2, 2.4.1    2.4.3 

4.2.3.5.2 Comportamentul dinamic de 
rulare 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

4.2.3.6.1 Concep ia structural  a 
cadrului boghiului 

1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3     

4.2.3.6.2 Caracteristicile osiilor montate 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3    2.4.3 

4.2.3.6.3 Caracteristicile ro ilor 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

   2.4.3 

4.2.3.6.4 Caracteristicile osiilor 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

    

4.2.3.6.5 Lag re/Cutie de osie 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

    

4.2.3.6.6 Osii montate cu ecartament 
variabil 

1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

    

4.2.3.6.7 
Aparat de rulare pentru 
schimbarea manual  a osiilor 
montate 

1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3 

    

4.2.4.2 Frân  — cerin e de siguran  1.1.1, 
1.1.3 1.2 2.4.2    

4.2.4.3.1 Frân  — cerin e func ionale 
generale 1.1.1 2.4.1 2.4.2    

4.2.4.3.2.1 Performan a frânei — frâna de 
serviciu 

1.1.1, 
1.1.2 2.4.1 2.4.2   1.5 

4.2.4.3.2.2 Performan a frânei — frâna de 
sta ionare 2.4.1    2.4.3 

4.2.4.3.3 Frân  — capacitatea termic  1.1.1, 
1.1.3 2.4.1    2.4.3 
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4.2.4.3.4 Frân  — protec ie antipatinare 
pentru roti (WSP) 2.4.1 2.4.2    

4.2.5 Condi ii de mediu 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

4.2.6.1 Protec ia împotriva incendiilor 1.1.1 1.1.4     

4.2.6.1.2.1 Protec ia împotriva incendiilor 
— bariere 1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.2 Protec ia împotriva incendiilor 
— materiale 1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.3 Protec ia împotriva incendiilor 
— cabluri 1.1.4 1.1.5  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.1.2.4 Protec ia împotriva incendiilor 
— lichide inflamabile 1.1.4  1.3.2 1.4.2  

4.2.6.2 Protec ia împotriva pericolelor 
electrice 1.1.5 2.4.1     

4.2.6.3 Dispozitiv de fixare pentru 
semnalul de fine de tren 1.1.1     

 

Cerin ele esen iale 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 i 1.4.5 din anexa III la Directiva 2008/57/CE intr  în 
domeniul de aplicare al altor acte legislative ale Uniunii. 
  

 
9. Decizia nr. 291 din 26.04.2011 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare la subsistemul „Material rulant” - „Material rulant pentru locomotive i 
vagoane de c tori” al sistemului feroviar transeuropean conven ional”  
 

CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Generalit i (3.1.) 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar 
transeuropean conven ional, subsistemele i elementele sale constitutive de interoperabilitate trebuie s  
îndeplineasc  cerin ele esen iale prev zute în termeni generali în anexa III la Directiva 2008/57/CE.  

În domeniul de aplicare al prezentei STI, respectarea specifica iilor descrise în sec iunea 4 pentru 
subsisteme sau în sec iunea 5 pentru elementele constitutive de interoperabilitate, dovedit  de un rezultat 
pozitiv al evalu rii descrise în sec iunea 6.1 pentru conformitatea i/sau adecvarea pentru utilizare a 
elementelor constitutive de interoperabilitate sau în sec iunea 6.2 pentru verificarea subsistemelor, asigur  
îndeplinirea condi iilor esen iale aplicabile men ionate în sec iunea 3.2.  

Cu toate acestea, dac  o parte din cerin ele esen iale sunt reglementate de norme na ionale din cauza 
punctelor deschise prev zute în STI sau a cazurilor specifice descrise în sec iunea 7.3, normele na ionale 
echivalente trebuie s  includ  evaluarea conformit ii, care se efectueaz  sub responsabilitatea statului 
membru relevant. 
  
Elemente ale subsistemului „material rulant” care corespund cerin elor esen iale (3.2.) 

În ceea ce prive te subsistemul „material rulant”, urm torul tabel indic  cerin ele esen iale, astfel 
cum sunt definite i numerotate în anexa III la Directiva 2008/57/CE, care sunt îndeplinite de specifica iile 
prev zute în sec iunea 4 din prezenta STI. 
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Elemente ale materialului rulant care corespund cerin elor esen iale 
  

Element al subsistemului  
„material rulant” 

Clauza de 
referin  Siguran  Fiabilitate – 

Disponibilitate tate Protec ia 
mediului 

Compatibilitate 
tehnic  

Cupla interioar  4.2.2.2.2 1.1.3 2.4.1     

Cupla final  4.2.2.2.3 1.1.3 2.4.1     

Cupla pentru opera iuni de 
recuperare 4.2.2.2.4  2.4.2   2.5.3 

Accesul personalului pentru cuplare 
i decuplare 4.2.2.2.5 1.1.5  2.5.1  2.5.3 

Culoare de trecere 4.2.2.3 1.1.5     

Rezisten a structurii vehiculului 4.2.2.4 1.1.3 2.4.1     

Siguran a pasiv  4.2.2.5 2.4.1     

Ridicarea cu macaraua i ridicarea 
cu cricul 4.2.2.6     2.5.3 

Fixarea de dispozitive pe structura 
caroseriei 4.2.2.7 1.1.3     

i de acces pentru personal i 
pentru m rfuri 4.2.2.8 1.1.5 2.4.1     

Caracteristicile mecanice ale sticlei 4.2.2.9 2.4.1     

Condi ii de sarcin  si masa 
ponderat  4.2.2.10 1.1.3     

Gabarit – gabarit cinematic 4.2.3.1     2.4.3 

Sarcina pe osie 4.2.3.2.1     2.4.3 

Sarcina pe roat  4.2.3.2.2 1.1.3     

Parametrii materialului rulant care 
influen eaz  subsistemul CCS 4.2.3.3.1 1.1.1    2.4.3 2.3.2 

Monitorizarea st rii lag rului de 
osie 4.2.3.3.2 1.1.1 1.2    

Siguran a împotriva deraierii la 
rularea pe c i ferate torsionate 4.2.3.4.1 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Comportamentul dinamic de rulare 4.2.3.4.2 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Valori limit  pentru siguran a în 
timpul rul rii 4.2.3.4.2.1 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Valori limit  ale sarcinii pe linie 4.2.3.4.2.2     2.4.3 

Conicitate echivalent  4.2.3.4.3 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Valori de proiectare pentru profiluri 
de roat  noi 4.2.3.4.3.1 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Valorile în exploatare ale conicit ii 
echivalente a osiei montate 4.2.3.4.3.2 1.1.2 1.2   2.4.3 
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Proiectul structural al cadrului 
boghiului 4.2.3.5.1 1.1.1 1.1.2     

Caracteristici geometrice i 
mecanice ale osiilor montate 4.2.3.5.2.1 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Caracteristici mecanice i 
geometrice ale ro ilor 4.2.3.5.2.2 1.1.1 1.1.2     

Osii montate cu ecartament variabil 4.2.3.5.2.3 1.1.1 1.1.2     

Raza minim  a curbei 4.2.3.6 1.1.1 1.1.2    2.4.3 

Dispozitive de siguran  4.2.3.7 1.1.1     

Frânare – cerin e func ionale 4.2.4.2.1 1.1.1 2.4.1 2.4.2   1.5 

Frânare – cerin e de siguran  4.2.4.2.2 1.1.1 1.2 2.4.2    

Tipul sistemului de frânare 4.2.4.3     2.4.3 

Comanda de frânare de urgen  4.2.4.4.1 2.4.1    2.4.3 

Comanda de frânare de serviciu 4.2.4.4.2     2.4.3 

Comanda de frânare direct  4.2.4.4.3     2.4.3 

Comanda de frânare dinamic  4.2.4.4.4 1.1.3     

Comanda frânei de sta ionare 4.2.4.4.5     2.4.3 

Performan a sistemului de frânare – 
cerin e generale 4.2.4.5.1 1.1.1 2.4.1 2.4.2   1.5 

Frânarea de urgen  4.2.4.5.2 2.4.1    2.4.3 

Frânarea de serviciu 4.2.4.5.3     2.4.3 

Calcule privind capacitatea termic  4.2.4.5.4 2.4.1    2.4.3 

Frâna de sta ionare 4.2.4.5.5 2.4.1    2.4.3 

Limita profilului de aderenta 
roat in  4.2.4.6.1 2.4.1 1.2 2.4.2    

Sistem de protec ie antipatinare 4.2.4.6.2 2.4.1 1.2 2.4.2    

Frâna dinamic  – Sistemele de 
frânare conectate la sistemul de 
trac iune 

4.2.4.7  1.2 2.4.2    

Sistemul de frânare independent de 
condi iile de aderen  – generalit i 4.2.4.8.1.  1.2 2.4.2    

Frân  de cale magnetic  4.2.4.8.2.     2.4.3 

Frân  de cale cu curen i turbionari 4.2.4.8.3     2.4.3 

Indicatori de stare i de avarie a 
frânei 4.2.4.9 1.1.1 1.2 2.4.2    

Cerin e privind frânarea în scopul 
salv rii 4.2.4.10  2.4.2    

Sisteme sanitare 4.2.5.1    1.4.1  
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Sistemul de sonorizare: sistem de 
comunicare audio 4.2.5.2 2.4.1     

Semnalul de alarm  pentru c tori: 
cerin e func ionale 4.2.5.3 2.4.1     

Instruc iuni de siguran  pentru 
tori – semne 4.2.5.4 1.1.5     

Dispozitive de comunicare pentru 
tori 4.2.5.5 2.4.1     

i exterioare: intrarea i ie irea 
din materialul rulant 4.2.5.6 2.4.1     

i exterioare: construc ia 
sistemului 4.2.5.7 1.1.3 2.4.1     

i între unit i 4.2.5.8 1.1.5     

Calitatea aerului din interior 4.2.5.9   1.3.2   

Ferestrele de pe p ile laterale ale 
caroseriei 4.2.5.10 1.1.5     

Condi ii de mediu 4.2.6.1  2.4.2    

Efecte de siaj asupra c torilor de 
pe peron 4.2.6.2.1 1.1.1  1.3.1   

Efecte de siaj asupra lucr torilor la 
calea ferat  4.2.6.2.2 1.1.1  1.3.1   

Unde de presiune la capul trenului 4.2.6.2.3     2.4.3 

Varia iile maxime de presiune în 
tuneluri 4.2.6.2.4     2.4.3 

Vânt lateral 4.2.6.2.5 1.1.1     

Faruri 4.2.7.1.1     2.4.3 

Lumini de pozi ie 4.2.7.1.2 1.1.1    2.4.3 

Lumini spate 4.2.7.1.3 1.1.1    2.4.3 

Comenzi lumini 4.2.7.1.4     2.4.3 

Claxon – generalit i 4.2.7.2.1 1.1.1    2.4.3 2.6.3 

Nivelurile de presiune acustic  ale 
claxonului de avertizare 4.2.7.2.2 1.1.1  1.3.1   

Protec ie 4.2.7.2.3     2.4.3 

Comanda claxonului 4.2.7.2.4 1.1.1    2.4.3 

Performan a de trac iune 4.2.8.1     2.4.3 2.6.3 

Alimentarea cu energie electric  

4.2.8.2 
4.2.8.2.1 
pân  la 

4.2.8.2.9 

    
1.5 

2.4.3 
2.2.3 
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Protec ia electric  a trenului 4.2.8.2.10 2.4.1     

Sistem de trac iune Diesel i alte 
sisteme de trac iune termic  4.2.8.3 2.4.1    1.4.1 

Protec ia împotriva riscurilor 
electrice 4.2.8.4      

Cabina de conducere – generalit i  4.2.9.1.1 - - - - - 

Accesul i ie irea 4.2.9.1.2 1.1.5    2.4.3 

Vizibilitatea în exterior  4.2.9.1.3 1.1.1    2.4.3 

Amenajarea interiorului cabinei 4.2.9.1.4 1.1.5     

Scaunul mecanicului de locomotiv  4.2.9.1.5   1.3.1   

Pupitrul mecanicului de locomotiv  
- Ergonomie 4.2.9.1.6 1.1.5  1.3.1   

Climatizare i calitatea aerului 4.2.9.1.7   1.3.1   

Iluminatul interior 4.2.9.1.8     2.6.3 

Parbrizul – caracteristici mecanice  4.2.9.2.1 2.4.1     

Parbrizul – caracteristici optice 4.2.9.2.2     2.4.3 

Parbrizul – echipament  4.2.9.2.3     2.4.3 

Func ia de control a activit ii 
mecanicului de locomotiv  4.2.9.3.1 1.1.1    2.6.3 

Indicarea vitezei 4.2.9.3.2 1.1.5     

Indicator cu afi are i ecrane pentru 
mecanicul de locomotiv  4.2.9.3.3 1.1.5     

Comenzi i indicatoare 4.2.9.3.4 1.1.5     

Etichete  4.2.9.3.5     2.6.3 

Func ia de control la distan  de la 
sol 4.2.9.3.6 1.1.1     

Instrumente i echipamente 
portabile aflate la bord 4.2.9.4 2.4.1    2.4.3 

2.6.3 

Spa ii de depozitare pentru 
obiectele personale ale echipajului 4.2.9.5 - - - - - 

Dispozitiv de înregistrare 4.2.9.6     2.4.4 
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Protec ia împotriva incendiilor – 
Cerin e privind materialele 4.2.10.2 1.1.4  1.3.2 1.4.2  

suri specifice pentru lichidele 
inflamabile 4.2.10.3 1.1.4     

Evacuarea c torilor 4.2.10.4 2.4.1     

Bariere împotriva focului 4.2.10.5 1.1.4     

Cur area trenului în exterior 4.2.11.2     1.5 

Sistemul de vidanjare a toaletelor 4.2.11.3     1.5 

Echipamente de realimentare cu 
ap  4.2.11.4   1.3.1   

Interfa a pentru realimentarea cu 
ap  4.2.11.5     1.5 

Cerin e speciale pentru gararea 
trenurilor 4.2.11.6     1.5 

Echipamente de realimentare cu 
combustibil 4.2.11.7     1.5 

Documenta ia general  4.2.12.2     1.5 

Documenta ia privind între inerea 4.2.12.3 1.1.1    2.5.1 2.5.2 2.6.1 
2.6.2 

Documenta ia de exploatare 4.2.12.4 1.1.1    2.4.2 2.6.1 2.6.2 

Diagrama de ridicare i instruc iuni 4.2.12.5     2.5.3 

Descrieri privind opera iunile de 
salvare 4.2.12.6  2.4.2   2.5.3 

Not : sunt enumerate numai dispozi iile din sec iunea 4.2. care con in cerin e. 
 
Cerin e esen iale care nu sunt reglementate de prezenta STI (3.3.)  

Unele dintre cerin ele esen iale clasificate în anexa III la Directiva 2008/57/CE drept „cerin e 
generale” sau „specifice altor subsisteme” au un impact asupra subsistemului „material rulant”; cerin ele 
respective care nu sunt reglementate sau care sunt reglementate cu limit ri în cadrul domeniului de 
aplicare al prezentei STI sunt identificate mai jos. 
  
Cerin e generale, cerin e referitoare la între inere i la exploatare (3.3.1.) 

Numerotarea punctelor i cerin ele esen iale de mai jos sunt cele prev zute în anexa III la Directiva  
2008/57/CE. 
Cerin ele esen iale care nu sunt reglementate în cadrul domeniului de aplicare al prezentei STI sunt 

urm toarele: 
 
Protec ia mediului (1.4.)  

„Impactul asupra mediului al constituirii i func ion rii sistemului feroviar transeuropean 
conven ional trebuie s  fie evaluat i luat în considerare în etapa de proiectare a sistemului, în 
conformitate cu dispozi iile comunitare în vigoare.” (1.4.1.). 
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Aceast  cerin  esen ial  este reglementat  de dispozi iile europene relevante în vigoare. 
„Materialul rulant i sistemele de alimentare cu energie trebuie proiectate i produse astfel încât s  

fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instala iile, echipamentele i re elele publice sau 
private cu care ar putea s  interfereze.” (1.4.3.).  

Aceast  cerin  esen ial  este reglementat  de dispozi iile europene relevante în vigoare. 
„Func ionarea sistemului feroviar trebuie s  respecte reglement rile existente privind poluarea  
sonor .” (1.4.4.). 

Aceast  cerin  esen ial  este reglementat  de STI „zgomot” în vigoare. 
„Func ionarea sistemului feroviar nu trebuie s  provoace un nivel inadmisibil de vibra ii ale solului 

pentru activit ile i zonele apropiate infrastructurii, într-un stadiu normal de între inere.” (1.4.5.). 
Aceast  cerin  esen ial  este reglementat  de STI „infrastructur ” pentru sistemul feroviar 

conven ional (punct deschis în versiunea actual ). 
 
Între inerea (2.5.)  

Aceste cerin e esen iale sunt relevante în ceea ce prive te domeniul de aplicare al prezentei STI în 
conformitate cu sec iunea 3.2 din prezenta STI numai pentru documenta ia privind între inerea tehnic  
asociat  subsistemului „material rulant”; cerin ele nu se înscriu în domeniul de aplicare al prezentei STI 
referitor la instala iile de între inere. 
  
Exploatarea (2.6.) 

Aceste cerin e esen iale sunt relevante în ceea ce prive te domeniul de aplicare al prezentei STI în 
conformitate cu sec iunea 3.2 din prezenta STI pentru documenta ia privind exploatarea asociat  
subsistemului „material rulant” (cerin ele esen iale 2.6.1 i 2.6.2) i pentru compatibilitatea tehnic  a 
materialului rulant cu normele de exploatare (cerin ele esen iale 2.6.3). 
 
Cerin e specifice altor subsisteme (3.3.2.) 

Pentru îndeplinirea acestor cerin e esen iale privind întregul sistem feroviar sunt necesare cerin e 
privind celelalte subsisteme pertinente. 

Cerin ele privind subsistemul „material rulant” care contribuie la îndeplinirea cerin elor esen iale 
sunt prev zute în sec iunea 3.2 din prezenta STI i sunt prev zute în sec iunile 2.2.3 i 2.3.2 din anexa III 
la Directiva 2008/57/CE.  

Alte cerin e esen iale nu se încadreaz  în domeniul de aplicare al prezentei STI. 
 
 
10. Decizia nr. 163 din 20.12.2007 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate 

referitoare la „Siguran a în tunelurile feroviare” din sistemul feroviar transeuropean 
conven ional i de mare vitez  

 
CERIN E ESEN IALE (3.) 

Acest capitol expune cerin ele esen iale din anexa III la directiva care se aplic  subsistemului, p ii 
subsistemului sau aspectului implicat. 

Pentru fiecare dintre aceste cerin e esen iale, sunt furnizate detalii despre modul în care sunt luate în 
considerare de STI, de exemplu printr-o specifica ie tehnic  sau func ional , o norm  de exploatare sau o 
condi ie legat  de nivelul de competen  al personalului. 
 
Cerin e esen iale expuse în directiva 2001/16/CE (3.1.) 

Directiva 2001/16/CE modificat  prin Directiva 2004/50/CE expune, în anexa III, urm toarele 
cerin e esen iale de îndeplinit în sistemul conven ional transeuropean: 

 Siguran ; 
 Fiabilitate i Disponibilitate; 
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 tate; 
 Protec ia mediului; 
 Compatibilitate tehnic . 

Siguran a i Compatibilitatea tehnic  sunt considerate relevante pentru prezenta STI (Fiabilitatea i 
Disponibilitatea pot fi considerate drept condi ii obligatorii pentru siguran i nu trebuie diminuate ca 
urmare a dispozi iilor prezentei STI. S tatea i Protec ia mediului implic  acelea i cerin e esen iale 
detaliate în anexa III la directiv ). 
  
Cerin e esen iale detaliate legate de siguran a în tunel (3.2.) 

Cerin ele esen iale detaliate enumerate în anexa III la Directiva 2001/16/CE modificat  prin 
Directiva 2004/50/CE, care sunt relevante pentru siguran a în tunel, sunt citate mai jos în caractere italice. 

Sec iunea 1.1.1 din Anexa III (Generalit i): 1.1.1. Proiectarea, construc ia sau asamblarea, 
între inerea i supravegherea componentelor critice pentru siguran i în special a elementelor implicate 
în circula ia trenurilor trebuie s  garanteze siguran a la un nivel care s  corespund  obiectivelor fixate 
pentru re ea, inclusiv pentru situa ii limit  speciale. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale men ionate în 
sec iunile 4.2 

Specifica ii tehnice i func ionale ale subsistemelor, 4.5 Norme de între inere 
Sec iunea 1.1.4 din Anexa III (Generalit i): 1.1.4. Proiectarea instala iilor fixe i a materialului 

rulant, precum i alegerea materialelor utilizate trebuie s  urm reasc  limitarea producerii, propag rii i 
efectelor focului i fumului în caz de incendiu. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunile 
4.2.2.3 Cerin e pentru protec ia împotriva incendiului a structurilor 4.2.2.4 Cerin e pentru protec ia 
împotriva incendiului a materialului de construc ie i 4.2.5.1 Propriet ile materiale ale materialului rulant. 

Sec iunea 2.1.1 din Anexa III (Infrastructur ): Trebuie luate m suri corespunz toare pentru a 
împiedica accesul sau intruziunile nedorite la instala iilor. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunea 
4.2.2.2 

Prevenirea accesului neautorizat la ie irile de urgen i compartimentele pentru echipamente. 
Trebuie prev zute dispozi ii adecvate care s in  seama de condi iile speciale de siguran  în 

tunelurile de mare lungime. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de prezenta STI ca întreg; se aplic  tunelurilor cu lungimea 

între 1 i 20 km. Pentru tuneluri mai lungi de 20 km vezi 1.1.2. 
Sec iunea 2.2.1 din Anexa III (Energie): Func ionarea sistemelor de alimentare cu energie nu 

trebuie s  afecteze siguran a trenurilor sau a persoanelor (utilizatori, personal de exploatare, riverani i 
ter e p i). 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunile 
4.2.3.1 Segmentarea liniilor suspendate sau a inelor de contact, 4.2.3.2 Împ mântarea liniei suspendate 
sau a inei de contact, 4.2.3.5 Fiabilitatea instala iilor electrice i 4.2.3.4 Cerin e pentru cablurile electrice 
din tuneluri. 

Sec iunea 2.4.1 din Anexa III (Materialul rulant) În caz de pericol, dispozitivele trebuie s  permit  
pasagerilor s  informeze mecanicul de locomotiv i personalului înso itor s -l contacteze. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunea 
4.2.5.3 a HS RST TSI Alarma pasagerilor. Prezentul SRT TSI se refer  la aceast  cerin  esen ial  în 
sec iunile 4.2.5.7 Mijloace de comunicare în trenuri i 4.2.5.8 Suprareglarea frânei de urgen . 

Trebuie prev zute i semnalizate ie iri de siguran . 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunile 4.4.6 

Asigurarea siguran ei la bordul trenului i a informa iilor de urgen  pentru pasageri i 4.2.5.11 Proiectul 
de evacuare pentru materialele rulante pentru transportul de pasageri. 

Trebuie prev zute dispozi ii adecvate care s in  seama de condi iile speciale de siguran  în 
tunelurile cu lungimi marii. 
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Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunile 
4.2.5.3 Protec ia împotriva incendiului pentru trenurile de marf , 4.2.5.4 Bariere de incendiu pentru 
materialele rulante pentru transportul de pasageri 4.2.5.5 M suri suplimentare pentru capacitatea de 
func ionare a materialului rulant pentru transportul de pasageri cu un incendiu la bord, 4.2.5.6 Detectoare 
de incendiu la bord. 

La bordul trenurilor este obligatorie asigurarea unui sistem de iluminat de siguran  cu o 
intensitate i autonomie suficient . 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunea 
4.2.5.9 Sistemul de iluminat de urgen  din tren. 

Trenurile trebuie s  fie dotate cu un sistem de sonorizare care s  permit  transmiterea mesajelor 
tre pasageri atât de c tre personalul de la bordul trenului cât i de c tre personalul de control de la 

sol. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunea 

4.2.5.7 Mijloace de comunicare pe trenuri. 
Sec iunea 2.6.1 din Anexa III (Exploatare i management al traficului): Realizarea coeren ei 

normelor de exploatare a re elelor i calificarea mecanicilor de locomotiv i a personalului de bord 
trebuie s  asigure o exploatare sigur , inând seama de diferite cerin e ale serviciilor transfrontaliere i 
interne. 

Opera iunile i periodicitatea între inerii, formarea i calificarea personalului de între inere i al 
centrului de control i sistemul de asigurare a calit ii introdus de operatorii interesa i din centrele de 
control i între inere trebuie s  asigure un grad ridicat de siguran . 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  prin specifica iile tehnice i func ionale din sec iunile 4.4.1 
Verificarea st rii trenurilor i ac iuni corespunz toare, 4.4.2 Regul  de urgen , 4.4.5 Manual de parcurs, 
4.4.3 Plan i exerci ii de evacuare din tunel i 4.6.1 Competen a specific  tunelului a echipajului trenului 
i a altui gen de personal. 

 
 
11. Decizia 164 din 21.12.2007 privind specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare 

l „Persoane cu mobilitate redus ” 
 
CERIN E ESEN IALE (3.) 
 
Generalit i (3.1.) 

În sensul prezentei STI, îndeplinirea cerin elor esen iale relevante specificate în sec iunea 3 din STI 
va fi asigurat  de respectarea specifica iilor descrise: 

 în sec iunea 4 pentru subsistem 
 i în sec iunea 5 pentru elementele constitutive de interoperabilitate, conform rezultatului pozitiv al 

evalu rii: 
 conformit ii i/sau adecv rii pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate 
 i verific rii subsistemului, astfel cum este descris în sec iunea 6. 

O parte din cerin ele esen iale fac obiectul normelor na ionale datorit : 
 absen ei specifica iilor pentru punctele enumerate în anexa L; 
 derog rilor în temeiul articolului 7 din Directiva 2001/16/CE; 
 cazurilor speciale descrise în clauza 7.3 din prezenta STI. 

Evaluarea conformit ii corespunz toare se realizeaz  în temeiul procedurilor definite de un stat 
membru care a notificat normele na ionale sau care a solicitat derogarea sau admiterea unui caz special. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 
2004/50/CE, sistemul feroviar transeuropean de mare vitez , subsistemele i elementele constitutive de 
interoperabilitate ale acestora trebuie s  îndeplineasc  cerin ele esen iale specificate în termeni generali în 
anexa III la directiv . 
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Conformitatea subsistemelor infrastructur i material rulant i a elementelor constitutive ale 
acestora cu cerin ele esen iale sunt verificate în temeiul dispozi iilor prev zute în Directiva 2001/16/CE, 
modificat  prin Directiva 2004/50/CE, precum i în prezenta STI. 
 
Cerin ele esen iale se refer  la (3.2.): 

 siguran ; 
 fiabilitate i disponibilitate; 
 tate; 
 protec ia mediului; 
 compatibilitate tehnic . 

Aceste cerin e includ cerin e generale i cerin e specifice fiec rui sistem. În conformitate cu 
Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE anexa II, infrastructura i materialul rulant 
sunt subsisteme clasificate în categoria „zone structurale”. Descrierile subsistemelor relevante sunt 
urm toarele, în ambele cazuri referindu-se în mod specific la nevoile PMR: 
Infrastructur : 

„Liniile ferate, echipamentele de cale, structurile de inginerie (poduri, tuneluri etc.), infrastructura 
asociat  sta iilor (peroane, zone de acces, incluzând nevoile persoanelor cu mobilitate redus  etc.), 
echipament de siguran i de protec ie”. 
Material rulant: 

„Structur , sisteme de comand i control pentru toate echipamentele trenurilor, unit i de 
trac iune i de transformare a energiei, frânare, mecanisme de cuplare i rulare (boghiuri, osii etc.), 
suspensii, u i, interfe e om/ma in  (mecanic, personal de bord i pasageri, incluzând nevoile persoanelor 
cu mobilitate redus ), dispozitive de siguran  pasive sau active i dispozitive necesare pentru s tatea 
pasagerilor i a personalului de bord”. 

Cerin ele esen iale enumerate mai jos sunt în conformitate cu anexa III la Directiva 2001/16/CE, 
modificat  prin Directiva 2004/50/CE, ultima publicat . 
 
Cerin e generale (3.3.) 
 
Siguran  (3.3.1.) 

Cerin a esen ial  1.1.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE:  
„Proiectarea, construc ia sau asamblarea, între inerea i monitorizarea componentelor critice 

pentru siguran i îndeosebi a componentelor care contribuie la mi carea trenurilor, trebuie s  fie astfel 
încât s  garanteze siguran a la un nivel corespunz tor obiectivelor formulate pentru re ea, incluzând pe 
cele referitoare la anumite situa ii de avarie”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.1.2.4 (Infrastructur  – U i i intr ri); 
 4.2.2.4 (Material rulant – U i); 
 4.2.2.4.2 (Material rulant – U i exterioare); 
 4.2.2.4.3 (Material rulant – U i interioare); 
 4.2.2.9 (Material rulant – Diferen e de nivel); 
 4.2.2.10 (Material rulant – Bare de mân ); 
 4.2.2.12 (Material rulant – Pozi ia sc rii pentru intrarea i ie irea vehiculelor); 
 4.2.2.12.1 (Material rulant – Cerin e generale); 
 4.2.2.12.2 (Material rulant – Sc ri de acces/ie ire); 
 4.2.2.12.3 (Material rulant – Dispozitive de ajutor la urcare/coborâre pentru pasagerii în scaune cu 

rotile); 
 4.1.2.21 (Infrastructur  – Dispozitive de ajutor la urcare/coborâre). 

Cerin a esen ial  1.1.5 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
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„Orice dispozitive destinate a fi manevrate de utilizatori trebuie proiectate astfel încât s  nu 
afecteze func ionarea sigur  a dispozitivelor ori s tatea i siguran a utilizatorilor, în cazul unei 
posibile utiliz ri contrare instruc iunilor afi ate”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.4 (Material rulant – U i); 
 4.2.2.4.2 (Material rulant – U i exterioare); 
 4.2.2.4.3 (Material rulant – U i interioare). 

 
Fiabilitate i disponibilitate (3.3.2.) 

Cerin a esen ial  1.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Monitorizarea i între inerea componentelor fixe sau mobile care sunt implicate în deplas rile 

trenurilor trebuie s  fie organizate, efectuate i cuantificate astfel încât s  men in  func ionarea lor în 
condi iile proiectate”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.4 (Material rulant – U i, exterioare i interioare); 
 4.2.2.4.2 (Material rulant – U i exterioare); 
 4.2.2.4.3 (Material rulant – U i interioare). 

 
tate (3.3.3.) 
Cerin a esen ial  1.3.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Materialele care, dup  toate probabilit ile, datorit  modului în care sunt folosite, pot constitui un 

risc pentru s tatea celor care au acces la ele, nu trebuie folosite la trenuri i la infrastructura 
feroviar ”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.2 (Material rulant – Scaune); 
 4.2.2.2.1 (Material rulant – Generalit i); 
 4.2.2.2.2 (Material rulant – Locuri prioritare); 
 4.2.2.7 (Material rulant – Culoare de trecere). 

 
Protec ia mediului (3.3.4.) 

Nu este relevant  pentru prezenta STI. 
 
Compatibilitate tehnic  (3.3.5.) 

Cerin a esen ial  1.5 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Caracteristicile tehnice ale infrastructurii i instala iilor fixe trebuie s  fie compatibile între ele i 

cu cele ale trenurilor ce urmeaz  a se folosi în sistemul feroviar transeuropean conven ional”. 
„Dac  conformitatea cu aceste caracteristici se dovede te dificil  pe anumite sec iuni ale re elei, 

pot fi implementate solu ii temporare, care s  asigure compatibilitatea în viitor”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.1.2.18 (Infrastructur  – În imea i spa iul liber al peronului); 
 4.2.2.12 (Material rulant – Pozi ia sc rii pentru accesul i ie irea vehiculelor). 

 
Cerin e specifice subsistemului infrastructur  (3.4.) 
 
Siguran  (3.4.1.) 

Cerin a esen ial  2.1.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Trebuie adoptate m suri pentru a limita pericolele la care sunt expuse persoanele, în special la 

trecerea trenurilor prin sta ii”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.1.2.19 (Infrastructur  – L imea peronului i marginea peronului). 
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„Infrastructura la care publicul are acces trebuie proiectat i realizat  astfel încât s  limiteze 
orice pericole pentru siguran a oamenilor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.)”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.1.2.3 (Infrastructur  – Traseu lipsit de obstacole); 
 4.1.2.3.1 (Infrastructur  – Generalit i); 
 4.1.2.3.2 (Infrastructur  – Identificarea traseului); 
 4.1.2.4 (Infrastructur  – U i i intr ri); 
 4.1.2.5 (Infrastructur  – Suprafe e de pardoseal ); 
 4.1.2.6 (Infrastructur  – Obstacole transparente); 
 4.1.2.8 (Infrastructur  – Mobilier i dispozitive amovibile); 
 4.1.2.9 (Infrastructur  – Emiterea biletelor, birouri de informa ii i puncte asisten  clien i); 
 4.1.2.10 (Infrastructur  – Iluminarea); 
 4.1.2.12 (Infrastructur  – Informa ii sonore); 
 4.1.2.13 (Infrastructur  – Ie iri de urgen ); 
 4.1.2.14 (Infrastructur  – Geometria pasarelelor i pasajelor subterane); 
 4.1.2.15 (Infrastructur  – Sc ri); 
 4.1.2.16 (Infrastructur  – Bare de mân ); 
 4.1.2.17 (Infrastructur  – Rampe, sc ri rulante, ascensoare i benzi rulante); 
 4.1.2.18 (Infrastructur  – În imea i spa iul liber al peronului); 
 4.1.2.19 (Infrastructur  – L imea peronului i marginea peronului); 
 4.1.2.20 (Infrastructur  – Cap tul peronului); 
 4.1.2.21 (Infrastructur  – Dispozitive de ajutor la urcare/coborâre); 
 4.1.2.22 (Infrastructur  – Trecerile la nivel cu calea ferat  în sta ii). 

 
Cerin e specifice subsistemului material rulant (3.5.) 
 
Siguran  (3.5.1.) 

Cerin a esen ial  2.4.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Structura materialului rulant i a leg turilor dintre vehicule trebuie s  fie proiectat  astfel încât s  

protejeze compartimentele pasagerilor i mecanicilor în eventualitatea unei ciocniri sau deraieri”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.2.2.3 (Material rulant – Spa ii pentru scaune cu rotile). 
„Trebuie adoptate m suri pentru a preveni accesul la componentele aflate sub tensiune, pentru a nu 

periclita siguran a persoanelor”. 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
„În eventualitatea unui pericol, trebuie s  existe dispozitive care s  permit  pasagerilor s  

informeze mecanicul i personalul de bord asupra necesit ii de a fi contacta i.” 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.2.2.3 (Material rulant – Spa ii pentru scaune cu rotile); 
 4.2.2.6.3 (Material rulant – Toalet  universal ); 
 4.2.2.11 (Material rulant – Cu et  cu acces pentru scaune cu rotile). 

„U ile de acces trebuie s  încorporeze un sistem de deschidere i închidere care s  garanteze 
siguran a pasagerilor”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.4.2 (U i – U i exterioare). 

„Ie irile în caz de pericol trebuie asigurate i indicate corespunz tor”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.2.2.4.2 (Material rulant – U i exterioare); 
 4.2.2.8 (Material rulant – Informa ii clien i.) 
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„Un sistem de iluminare în caz de urgen , de intensitate i durat  suficient , este obligatoriu la 
bordul trenurilor”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.5 (Material rulant – Iluminare) 

„Trenurile trebuie s  fie dotate cu un sistem de sonorizare, care s  permit  personalului de bord i 
a celui de control de la sol s  se adreseze pasagerilor”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauza: 
 4.2.2.8 (Material rulant – Informa ii clien i). 
 4.2.2.8.2 (Material rulant – Informa ii (semne i pictograme)). 

 
Fiabilitate i disponibilitate (3.5.2) 

Cerin a esen ial  2.4.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Proiectarea echipamentelor esen iale, a echipamentelor de rulare, trac iune i frânare i a 

sistemului de control – comand i semnalizare trebuie s  permit , într-o situa ie specific  deteriorat , 
continuarea c toriei f  consecin e nefavorabile pentru echipamentele care r mân în func iune”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.2.2.12.3 (Material rulant – Dispozitive de ajutor la urcare i la coborâre pentru pasagerii în scaune 

cu rotile); 
 4.2.2.12.3.5 (Material rulant – Sc ri escamotabile). 

 
Compatibilitate tehnic  (3.5.3.) 

Cerin a esen ial  2.4.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Echipamentul electric trebuie s  fie compatibil cu func ionarea instala iilor de control – comand  

i semnalizare”. 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
„În cazul trac iunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie s  

permit  trenurilor s  se deplaseze în condi iile sistemelor de alimentare cu energie ale sistemului feroviar 
transeuropean conven ional”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
„Caracteristicile materialului rulant trebuie s -i permit  deplasarea pe orice linie pe care este 

prev zut  func ionarea sa”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauza: 

 4.2.2.12 (Material rulant – Pozi ia sc rii pentru accesul i ie irea vehiculelor). 
 
Cerin e specifice altor subsisteme care privesc, de asemenea, subsistemele infrastructur i material 
rulant (3.6.) 
 
Subsistem energie (3.6.1.) 
 
Siguran  (3.6.1.1.) 

Cerin a esen ial  2.2.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Func ionarea sistemelor de alimentare cu energie trebuie s  nu afecteze siguran a, atât a 

trenurilor, cât i a persoanelor (utilizatori, personal de exploatare, locuitori din zona limitrof  c ii ferate 
i ter e p i)”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
 
Protec ia mediului (3.6.1.2.) 
Cerin a esen ial  2.2.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Func ionarea sistemelor de alimentare cu energie electric  sau termic  nu trebuie s  afecteze 

mediul peste limitele specificate”. 



Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei        Specifica ii tehnice de Interoperabilitate Cerin e esen iale 

30 
 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
 
Compatibilitate tehnic  (3.6.1.3.) 
Cerin a esen ial  2.2.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Sistemele utilizate pentru alimentarea cu electricitate/energie termic  trebuie: 
  permit  trenurilor atingerea nivelurilor de performan  specificate; 
 în cazul sistemelor de alimentare cu energie electric , s  fie compatibile cu dispozitivele de captare din 

dotarea trenurilor”. 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
 
Control – comand i semnalizare (3.6.2) 
 
Siguran  (3.6.2.1.) 

Cerin a esen ial  2.3.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Instala iile i procedurile de control – comand i semnalizare trebuie s  permit  trenurilor s  se 

deplaseze la un nivel de siguran  care s  corespund  obiectivelor fixate pentru re ea”. „Sistemele de 
control – comand i semnalizare trebuie s  permit  în continuare circula ia, în condi ii de siguran , a 
trenurilor c rora li s-a permis s  circule în condi ii necorespunz toare”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
 
Compatibilitate tehnic  (3.6.2.2.) 

Cerin a esen ial  2.3.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Întreaga infrastructur  nou i întregul material rulant nou, produse sau dezvoltate dup  

adoptarea sistemelor compatibile de control – comand i semnalizare trebuie s  fie adaptate pentru 
utilizarea acestor sisteme”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
„Echipamentul de control – comand i semnalizare instalat în cabinele mecanicilor de locomotiv  

trebuie s  permit  func ionarea normal , în condi iile specificate, pe tot parcursul sistemului feroviar 
transeuropean conven ional”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
 
Între inere (3.6.3.) 
 

tate i siguran  (3.6.3.1.) 
Cerin a esen ial  2.5.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Instala iile tehnice i procedurile folosite în centrele de între inere trebuie s  asigure func ionarea 

în condi ii de siguran  a subsistemului i s  nu constituie un pericol pentru s tate i siguran ”. 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 

 
Protec ia mediului (3.6.3.2.) 

Cerin a esen ial  2.5.2 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Instala iile tehnice i procedurile folosite în centrele de între inere trebuie s  nu dep easc  

nivelurile de noxe admisibile de mediu”. 
Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 

 
Compatibilitate tehnic  (3.6.3.3.) 

Cerin a esen ial  2.5.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Instala iile de între inere pentru materialul rulant conven ional trebuie s  permit  realizarea 

opera iilor de siguran , 
tate i confort pentru toate materialele pentru care au fost proiectate”. 

Aceast  cerin  esen ial  nu este relevant  pentru domeniul de aplicare a prezentei STI. 
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Exploatarea i gestionarea traficului (3.6.4) 
 
Siguran  (3.6.4.1.) 

Cerin a esen ial  2.6.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Alinierea normelor de operare în re ea i calific rile mecanicilor, personalului de bord i 

personalului din centrele de revizie trebuie s  fie astfel încât s  asigure operarea în condi ii de siguran , 
inând seama de cerin ele diferite ale serviciilor transfrontaliere fa  de cele interne”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.1.4 (Infrastructur  – Norme de exploatare); 
 4.1.6 (Infrastructur  – Calific ri profesionale); 
 4.2.4 (Material rulant – Norme de exploatare); 
 4.2.6 (Material rulant – Calific ri profesionale). 

„Lucr rile de între inere i intervalele dintre acestea, formarea i calificarea personalului din 
centrele de între inere i revizie, precum i sistemul de asigurare a calit ii adoptat de operatorii implica i 
în centrele de între inere i revizie, trebuie s  fie astfel încât s  asigure un nivel ridicat al siguran ei”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.1.4 (Infrastructur  – Norme de exploatare); 
 4.1.6 (Infrastructur  – Calific ri profesionale); 
 4.2.4 (Material rulant – Norme de exploatare); 
 4.2.6 (Material rulant – Calific ri profesionale). 

 
Compatibilitate tehnic  (3.6.4.2.) 

Cerin a esen ial  2.6.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Alinierea normelor de operare în re ea i calific rile mecanicilor, personalului de bord i 

impiega ilor de mi care trebuie s  fie astfel încât s  asigure eficien a de operare în sistemul feroviar 
transeuropean conven ional, inând seama de cerin ele diferite ale serviciilor transfrontaliere fa  de cele 
interne”. 

Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 
 4.1.4 (Infrastructur  – Norme de exploatare); 
 4.1.6 (Infrastructur  – Calific ri profesionale); 
 4.2.4 (Material rulant – Norme de exploatare); 
 4.2.6 (Material rulant – Calific ri profesionale). 

 
Aplica iile telematice pentru serviciile de c tori i transport de marf  (3.6.5.) 
 
Compatibilitate tehnic  (3.6.5.1.) 

Cerin a esen ial  2.7.1 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Cerin ele esen iale pentru aplica iile telematice garanteaz  o calitate minim  a serviciilor de 

tori i transport de marf , mai ales în ceea ce prive te compatibilitatea tehnic . 
Trebuie adoptate m suri pentru a asigura: 

 faptul c  bazele de date, programele de calculator i protocoalele de comunicare a datelor sunt 
realizate într-un mod care s  permit  schimbul reciproc de date, la un nivel maxim, dintre diferitele 
aplica ii i diferi ii operatori, excluzând datele comerciale confiden iale; 

 un acces u or la informa ii pentru utilizatori”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.1.2.9 (Infrastructur  – Emiterea biletelor, birouri de informa ii i puncte asisten  clien i); 
 4.1.2.11 (Infrastructur  – Informa ii vizuale, semnalizare vertical , pictograme i informa ii 

dinamice); 
 4.1.2.12 (Infrastructur  – Informa ii sonore); 
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 4.2.2.8 (Material rulant – Informa ii clien i). 
 

tate (3.6.5.2.) 
Cerin a esen ial  2.7.3 din anexa III la Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 2004/50/CE: 
„Interfe ele dintre aceste sisteme i utilizatori trebuie s  fie în acord cu normele minime privind 

ergonomia i protec ia s ii”. 
Aceast  cerin  esen ial  este îndeplinit  de specifica iile func ionale i tehnice din clauzele: 

 4.1.2.9 (Infrastructur  – Emiterea biletelor, birouri de informa ii i puncte asisten  clien i); 
 4.1.2.12 (Infrastructur  – Informa ii sonore); 
 4.2.2.8 (Material rulant – Informa ii clien i). 

 
Elemente din domeniul PMR STI privind cerin ele esen iale (3.7.) 

 
Infrastructur  Trimitere la clauza din Directiva 2001/16/CE, modificat  prin Directiva 

Anexa II Cerin a esen ial  din anexa III 

Element din 
domeniul PMR STI 

Trimitere 
la alineatul  Siguran  

Fiabilitate 
i 

disponibilit
ate 

Siguran  Protec ia 
mediului 

Compatibili
tate tehnic  

Generalit i 4.1.2.1 2.1      
Locuri de parcare 
pentru 
PMR 

4.1.2.2 2.1      

Trasee lipsite de 
obstacole 4.1.2.3 2.1 2.1.1     

Generalit i 4.1.2.3.1 2.1 2.1.1     
Identificarea traseului 4.1.2.3.2 2.1 2.1.1     

i i intr ri 4.1.2.4 2.1 1.1.1 
2.1.1     

Suprafe e i 
pardoseal  4.1.2.5 2.1 2.1.1     

Obstacole 
transparente 4.1.2.6 2.1. 2.1.1.     

Toalete i spa ii 
pentru schimbarea 
bebelu ilor 

4.1.2.7 2.1. 1.1.5 
2.1.1     

Mobilier i 
dispozitive amovibile 4.1.2.8 2.1 2.1.1     

Emiterea biletelor, 
birouri de informa ii 
i puncte asisten  

clien i 

4.1.2.9 2.1 2.1.1 2.7.3   2.7.1 

Iluminare 4.1.2.10 2.1 2.1.1     
Informa ii vizuale; 
semnalizare vertical , 
pictograme, 
informa ii dinamice 

4.1.2.11 2.1     2.7.1 

Informa ii sonore 4.1.2.12 2.1 2.1.1 2.7.3   2.7.1 
Ie iri de urgen , 
alarme 4.1.2.13 2.1. 2.1.1     

Geometria 
pasarelelor i 
pasajelor subterane 

4.1.2.14 2.1 2.1.1     

Sc ri 4.1.1.15 2.1 2.1.1     
Bare de mân  4.1.2.16 2.1 2.1.1     
Rampe, sc ri rulante, 
ascensoare, benzi 
rulante 

4.1.2.17 2.1 2.1.1     

În imea i spa iul 
liber al peronului 4.1.2.18 2.1 2.1.1    1.5 

În imea peronului 4.1.2.18.1 2.1 2.1.1    1.5 
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Spa iul liber al 
peronului 4.1.2.18.2 2.1 2.1.1    1.5 

Planul inelor de-a 
lungul 
peroanelor 

4.1.2.18.3 2.1 2.1.1    1.5 

imea peronului i 
marginea 
peronului 

4.1.2.19 2.1 2.1.1     

Cap tul peronului 4.1.2.20 2.1 2.1.1     
Dispozitive de ajutor 
la 
urcare/coborâre 
pentru 
pasagerii în scaune cu 
rotile 

4.1.2.21 2.1 1.1.1     

Trecerea la nivel cu 
calea 
ferat  în sta ii 
 

4.2.1.22 2.1 2.1.1     

Generalit i 4.2.2.1 2.6      
Scaune 4.2.2.2 2.6   1.3.1   
Generalit i 4.2.2.2.1 2.6   1.3.1   
Locuri prioritare 4.2.2.22 2.6   1.3.1   
Spa ii pentru scaune 
cu 
rotile 

4.2.2.3 2.6 2.4.1     

i 4.2.2.4 2.6 1.1.1 
1.1.5 1.2    

i exterioare 4.2.2.4.2 2.6 
1.1.1 
1.1.5 
2.4.1 

1.2    

i interioare 4.2.2.4.3 2.6 1.1.1 
1.1.5 1.2    

Iluminare 4.2.2.5 2.6 2.4.1     
Toalete 4.2.2.6 2.6 2.4.1     
Generalit i 4.2.2.6.1 2.6 2.4.1     
Toalet  standard 4.2.2.6.2 2.6 2.4.1     
Toalet  universal  4.2.2.6.3 2.6 2.4.1     
Culoare de trecere 4.2.2.7 2.6   1.3.1   
Informa ii clien i 4.2.2.8 2.6 2.4.1 2.7.3   2.7.1 
Generalit i 4.2.2.8.1 2.6      
Informa ii (semne 
i pictograme) 

 
4.2.2.8.2 2.6 2.4.1     

Informa ii 
(descriere a 
traseului 
i rezervare de 

locuri) 

4.2.2.8.3 2.6      

Diferen e de nivel 4.2.2.9 2.6 1.1.5     
Bare de mân  4.2.2.10 2.6 1.1.5     
Cu et  cu acces 
pentru 
scaune cu rotile 

4.2.2.11 2.6 2.4.1     

Pozi ia sc rii 
pentru accesul 
i ie irea 

vehiculelor 

4.2.2.12 2.6 1.1.1    1.5 
2.4.3 

Cerin e generale 4.2.2.12.1 2.6 1.1.1    1.5 
2.4.3 

Sc ri de 
acces/ie ire 4.2.2.12.2 2.6 1.1.1    1.5 

2.4.3 
Dispozitive de 4.2.2.12.3 2.6 1.1.1 2.4.2   1.5 
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ajutor la 
urcare/coborâre 

2.4.3 

 
 
 


