
Lista detaliat  a parametrilor preciza i în Decizia 
Comisiei Europene 965/2009

Norme na ionale aplicabile pentru punerea în 
func iune a vehiculelor feroviare din România

Con inutul normei

Documenta ie general în studiu

Documenta ie general în studiu
OMT nr.2229:2006, Instructiuni pentru activitatea personalului de 

locomotiva in transportul feroviar nr. 201
OMT nr.315:2011, completat prin OMTI 
1359/2012

Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri 
de revizii si reparatii planificate. Normele de timp sau 
normele de kilometri parcursi pentru efectuarea 
reviziilor si reparatiilor planificate"

OMTCT nr. 1014:2006, Norma tehnica feroviara. Vehicule de cale ferata. 
Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata 
a locomotivei diesel electrice de 2100 CP

OMT nr.1172:2007, Norma tehnica feroviara. Vehicule de cale ferata. 
Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificata 
a locomotivei diesel hidraulice de 1250 CP

OMT nr.366:2012 Norma tehnic  feroviar  "Vehicule feroviare. 
Locomotive electrice de 5.100 kW i 3.400 kW. 
Prescrip ii tehnice pentru revizii i repara ii planificate"

1.2.1 Instruc iuni privind între inerea SR EN 13460:2009 Mentenanta. Documentatie pentru mentenanta
1.2.2 Dosarul de justificare a proiectului de 
între inere

în studiu

1.3 Instruc iuni i documenta ie privind 
exploatarea

OMLPTL nr 1186/29.08.2001 Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara nr.002

 OMTCT nr.1482/04.08.2006 Regulament de semnalizare nr. 004
 OMTCT nr. 1816/26.10.2005 amended by 
OMTCT nr.1286/2006  and by OMT nr.461/2007 

Regulament pentru circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare nr. 005

 OMTCT nr.1815/26.10.2005 amended by 
OMTCT nr.460/2007 

Regulament de remorcare i frânare nr. 006

 OMTCT nr.2229/23.11.2006 Instructiuni pentru activitatea personalului de 
locomotiva in transportul feroviar nr. 201

 OMTCT nr. 1817/26.10.2005 amended by 
OMTCT nr.462/19.06.2007

Instructiuni privind revizia tehnica si intretinerea 
vagoanelor in exploatare nr. 250/2005

 RID Regulamentul privind transportul interna ional feroviar 
al m rfurilor periculoase

 OMTCT nr.1851/11.11.2002 Instructiuni pentru predarea-primirea vagoanelor si 
modul de recuperare a lipsurilor si degradarilor 
constatate la acestea nr. 271

 OMTCT nr.417/2004 Instruc iei pentru restric ii de vitez  i închideri de linii 
i scoateri de sub tensiune, nr.317

 OMT nr.103/2008 Instruc iuni pentru admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe infrastructura feroviar  
public  - nr. 328

 OMTCT nr.290/2000 Admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor 
destinate utilizarii in activitatile de construire, 
modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii 
feroviare si a materialului rulant, pentru transportul 
feroviar si cu metroul

 OMT nr.679/12.11.1999 Instructia pentru exploatarea mijloacelor de interventie 
nr. 632/2000

 OMTCT nr.484/2003 Echipamente de franare si control al vitezei trenurilor

Lista  normelor tehnice asociat  parametrilor  ce trebuiesc verifica i la punerea în func iune a 
vehiculelor feroviare din România 

1.2 Instruc iuni i cerin e privind între inerea

1.3.1 Instruc iuni privind exploatarea în regim 
normal i de avarie ale vehiculului



 17DA/610/1987 Intretinerea si exploatarea instalatiei Indusi si DSV

 17DA/447/1971 Tratarea cazurilor de franari de urgenta
 17LH/1105/1982 Exploatarea locomotivelor electrice in dubla sau 

multipla tractiune in zona neutra a liniei de contact

 17RLH/2133/1985 Modul de circulatie a locomotivelor electrice pe timp de 
inghet, polei, chiciura.

17/RLH/2134/1985 Functionarea liniei de contact si a pantografelor  in 
conditii meteorologice nefavorabile

 Disp. DG CNCF”CFR SA” nr.56/2006 Reactualizarea Planului tehnic de exploatare al sta iilor 
de cale ferat  i al haltelor de mi care

 OMT nr.490 & OMFES nr.479/ 17.04.2008 Pentru aplicarea cerin elor minime privind anumite 
aspecte legate de condi iile de munc  ale lucr torilor 
mobili care presteaz  servicii de interoperabilitate 
transfrontalier  în sectorul feroviar

 OMTCT nr.2122/2005 Aprobarea Instructiunilor pentru programarea si analiza 
tehnico-operativa a circulatiei trenurilor nr. 099

UIC 518, Testarea i omologarea vehiculelor feroviare din punct 
de vedere al comportamentului lor dinamic - Incercari la 
oboseala  - - Siguran a rularii

 UIC 561, Mijloace de intercomunicare pentru compartimente

 SR EN 50215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Aplicatii feroviare. Incercari pe materialul rulant dupa 
terminarea constructiei si inainte de punerea in 
functiune

SR EN 14363 Aplica ii feroviare. Încerc ri pentru omologarea 
caracteristicilor de comportare dinamic  ale vehiculelor 
feroviare. Încerc ri statice i în circula ie

2 Structur  i p r i mecanice
2.1 Structura vehiculului

EN 12663 - 1,2:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aplicatii feroviare. Cerinte de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare.                                                                                                                
Partea 1 Locomotive si vagoane de calatori (si metode 
alternative pentru vagoane de marfa)                                                                                    
Partea 2  Vagoane de marf                   

EN 50206 :1,2
Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri.                                                                                                                   
Partea 1: Pantografe pentru vehicule de linii magistrale 
i principale

UIC 520
Vagoane, vagoane de calatori, alte vagoane - Aparat de 
tracíune - Standardizare

UIC 517
Vagoane, Organe de suspensie, - Standardizare

UIC 566
Înc rc ri ale compartimentelor i componentele acestora

UIC 651
Dispunerea de cabine de conducere în locomotive, 
vagoane, trenuri cu unit i multiple de transport i de 
conducere

2.1.2 Capacitatea de înc rcare
EN 15663 Aplicatii feroviare. Definirea maselor de referinta ale 

vehiculelor

EN 50215
Aplicatii feroviare. Incercari pe materialul rulant dupa 
terminarea constructiei si inainte de punerea in 
functiune

UIC 567
Dispozi iile generale care reglementeaz  vehiculele

EN 13103 Aplicatii feroviare. Osii montate si boghiuri. Osii - axe 
purtatoare. Metoda de proiectare.

EN 13104
Aplicatii feroviare. Osii montate si boghiuri. Osii - axe 
motoare. Metoda de proiectare.

1.4 Încerc ri pe teren ale vehiculului complet

2.1.1 Rezisten  i integritate

2.1.2.1 Condi ii de sarcin  i masa ponderat



EN 13260
Aplica ii feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii 
montate. Cerin e pentru produs

EN 13262
Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i. 
Prescrip ii pentru produs

EN 15663
Aplica ii feroviare. Definirea maselor de referin  ale 
vehiculelor

EN 12663-1 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive 
i vagoane de c l tori ( i metod  alternativ  pentru 

vagoane de marf )

EN 12663-2 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare. Partea 2: Vagoane de 
marf

EN 13260 Aplica ii feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii 
montate. Cerin e pentru produs

EN 13261 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Osii-axe. 
Cerin e pentru produs

EN 13262 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i. 
Prescrip ii pentru produs.

EN 15085 seria Aplica ii feroviare. Sudarea vehiculelor i a 
componentelor feroviare.

EN 12663 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare

EN 16404 Aplica ii feroviare. Cerin e referitoare la repunerea pe 
ine i restabilirea circula iei vehiculelor feroviare

UIC 581 Vagoanele - ridicarea - repunerea pe ine
EN 12663 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 

structurilor vehiculelor feroviare
UIC 566  Înc rcarea vehiclelor f r  trac iune, dintr- o compunere 

variabil , capabil de a transporta pasageri i 
componentele acestora 

EN 13298 Aplica ii feroviare. Elemente de suspensie. Arcuri 
elicoidale de o el

EN 13802 Aplica ii feroviare. Elemente de suspensie. Amortizoare 
hidraulice

EN 15049 Aplica ii feroviare. Componente de suspensie. Bar  de 
torsiune de o el

EN 12663 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare

UIC 615-1,4 1. Elemente de trac iune - Boghiuri i rulare - Condi ii 
generale aplicabile p r ilor componente                                                                  
4. Unit i de propulsie - Boghiuri i rulare - boghiu teste 
de rezisten  structura cadru

UIC 520 Vagoane, vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post 
de conducere i furgoane - trac iune - standardizare.

UIC 533 Material rulant, punerea la p mânt a pieselor metalice

2.2 Interfe e mecanice pentru cuplarea final  i 
cuplarea interioar

EN 16019 Aplica ii feroviare. Cuple automate. Cerin e de 
performan , geometria interfe ei i metode de încercare

UIC 522 Condi ii tehnice care trebuie respectate de cuplarea 
automat  pentru membrii feroviari ai UIC i OSJD

2.1.2.2 Sarcina pe osie i sarcina pe roat

2.1.3 Tehnologia de asamblare

2.1.4 Ridicare i ridicare cu vinciuri

2.1.5 Fixarea de dispozitive pe structura carcasei

2.1.6 Leg turi folosite între diferite p r i ale 
vehiculului

2.2.1 Cuplare automat



UIC 522-2 Condi iile de omologare pentru cuplarea automat  a 
trac iunii simple

UIC 523 Condi iile tehnice pe care cuplele automate ale c ilor 
ferate membre UIC i ale c ilor ferate membre OSJD 
trebuie s  le îndeplineasc  pentru a asigura 
compatibilitatea cuplelor

TSI LOC&PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 15020 Aplica ii feroviare. Cupl  pentru situa ii de urgen . 
Cerin e de performan , geometria specific  interfe ei i 
metode de încercare

UIC 520 Vagoane, vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post 
de conducere i furgoane - trac iune - standardizare.

UIC 826 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea de cuplaje cu 
urub pentru materialul rulant motor i remorcat

EN 15566 Aplica ii feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de 
trac iune i aparate de legare

UIC 627-4 Reguli referitoare la organele de oc i de trac iune i la 
sistemul de frânare utilizate pe automotoare i rame 
automotoare ac ionate prin motoare cu combustie 
intern ,   pentru a permite, în caz de urgen , remorcarea 
prin orice vehicul cu motor

UIC 625-7 Reguli referitoare la rezisten a la ocuri în serviciul 
automotoarelor sau a ramelor automotoare cu motoare 
cu combustie

UIC 520 Vagoane, vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post 
de conducere i furgoane - trac iune - standardizare.

UIC 526-1 Vagoane - Tampoane cu o curs  de 105 mm
UIC 527-1 Autonomia minim  a motoarelor de trac iune cu 

combustie intern
UIC528 Elemente de cuplare pentru vagoane
UIC 526-1 Vagoane - Tampoane cu o curs  de 105 mm
UIC 526-3 Vagoane - Tampoane cu o curs  de 130 mm i 150 mm

UIC 527-1 Autonomia minim  a motoarelor de trac iune cu 
combustie intern

UIC 825 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea de cârlige de 
trac iune cu sarcin  nominal  egal  cu 250 kN, 600 kN 
sau 1000 kN, pentru materialul rulant motor i remorcat

EN 15566 Aplica ii feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de 
trac iune i aparate de legare

EN 15551 Aplica ii feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane

UIC 526-1 Vagoane - Tampoane cu o curs  de 105 mm

UIC 526-3 Vagoane - Tampoane cu o curs  de 130 mm i 150 mm

EN 15551 Aplica ii feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane

UIC 520 Vagoane, vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post 
de conducere i furgoane - trac iune - standardizare.

UIC 825 Specifica ii tehnice pentru furnizarea de cârligelor de 
trac iune cu sarcina nominal  egal  cu 250 kN , 600 kN 
sau 1000 kN, pentru material rulant motor i remorcat

EN 15566 Aplica ii feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de 
trac iune i aparate de legare

UIC 521 Vehicule i furgoane, vagoane, unit i de trac iune - 
Spa iile libere rezervate extremit ilor vehiculelor 

UIC 560 U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i furgoanelor

2.2.2 Caracteristicile cupl rii pentru opera iuni de 
recuperare

2.2.3 Cuple cu urub

2.2.4 Componente ale aparatelor de ciocnire, de 
cuplare interioar  i de trac iune

2.2.5 Marcajul tampoanelor

2.2.6 Cârlig de trac iune

2.2.7 Culoarele centrale



UIC 561 Dispozitive de intercomunica ii pentru vehicule
UIC 505-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Echipamentul de transport feroviar. Gabaritul de 

construc ie al materialului rulant
UIC 566 ;     Înc rcarea vehiclelor f r  trac iune, dintr- o compunere 

variabil , capabil de a transporta pasageri i 
componentele acestora 

UIC 564-1 ; Vehicule- Geamuri din sticl  securizat
UIC 567 Dispozi ii generale pentru vehicule
EN 15273-1 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 1: Generalit i. 

Reguli comune pentru infrastructur  i material rulant 

EN 15273-2       Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 2: Gabarit al 
materialului rulant 

EN 15227    Aplica ii feroviare. Cerin e de siguran  pasiv  contra 
coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule 
feroviare 

EN 12663  Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare 

3.0 Interac iunea cu linia i calibrarea
3.1 Gabaritul vehiculului

UIC 505-1 Echipamentul de transport feroviar. Gabaritul de 
construc ie al materialului rulant

EN 15273-1 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 1: Generalit i. 
Reguli comune pentru infrastructur  i material rulant

EN 15273-2 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 2: Gabarit al 
materialului rulant 

EN 15273-3 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 3: Gabarit de liber  
trecere 

UIC 569 Reguli pentru a fi respectate la construirea de vehicule 
i furgoane apte s  fie îmbarcate pe feribot

UIC 627-5 Cerin e aplicabile pentru construirea automotoarelor cu 
motoare cu combustie intern  admise în serviciile 
interna ionale de feribot

3.2 Dinamica  vehiculului
UIC 518,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Testarea i omologarea vehiculelor feroviare din punct 

de vedere al comportamentului dinamic - Siguran  - 
Oboseala c ii - Calitateaa mersului

UIC 518-1,2; Completare la fi a UIC 518: aplicare la vehiculele 
echipate cu un sistem de compensare a deficien ei de 
supraîn l are a inei exterioare i/sau la vehiculele 
prev zute pentru a circula cu o deficien  de 
supraîn l are a inei exterioare superioar  celei din 
categoriile I-III de compensare

SR EN 50215, Aplica ii feroviare. Încerc ri pe materialul rulant dup  
terminarea construc iei i înainte de punerea în 
func iune

SR EN 14363; Aplica ii feroviare. Încerc ri pentru omologarea 
caracteristicilor de comportare dinamic  ale vehiculelor 
feroviare. Încerc ri statice i în circula ie

EN 15686; Încerc ri pentru omologarea caracteristicilor de 
comportare dinamic  a vehiculelor feroviare cu sistem 
de compensare i/sau a vehiculelor destinate s  circule 
cu o insuficien  de supraîn l are mai mare decât cea 
stabilit  în anexa G din EN 14363:2005

HS RST TSI;   Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

2.3 Siguran a pasiv

3.1.1 Gabaritul vehiculului

3.1.2 Caz specific

3.2.1 Dinamica i siguran a în circula ie



TSI Freight Wagons; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

UIC 519;                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                             

Metode de determinare a conicit ii echivalente

UIC 510-2 Material remorcat: ro i i osii montate - Condi ii de 
utilizare a ro ilor cu diferite diametre

EN 13715; Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i. Profil 
de rulare

EN 15302 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare 

HS RST TSI; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 510-2
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

Material remorcat: ro i i osii montate - Condi ii de 
utilizare a ro ilor cu diferite diametre

UIC 518 Testarea i omologarea vehiculelor feroviare din punct 
de vedere al comportamentului dinamic - Siguran  - 
Oboseala c ii -  Calitatea mersului

EN 14363 Aplica ii feroviare. Încerc ri pentru omologarea 
caracteristicilor de comportare dinamic  ale vehiculelor 
feroviare. Încerc ri statice i în circula ie

EN 15686 Încerc ri pentru omologarea caracteristicilor de 
comportare dinamic  a vehiculelor feroviare cu sistem 
de compensare i/sau a vehiculelor destinate s  circule 
cu o insuficien  de supraîn l are mai mare decât cea 
stabilit  în anexa G din EN 14363:2005

EN 15663 Aplica ii feroviare. Definirea maselor de referin  ale 
vehiculelor

TSI HS RST Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

3.2.4 Accelera ie vertical în studiu

3.3 Boghiuri/aparat de rulare
UIC 510-3 Vagoane - Încerc ri de rezisten  pe bancul boghiurilor 

cu 2 i 3 osii
UIC 515-0 Material rulant pentru c l tori. Boghiuri purt toare. 

Mecanism  de rulare
UIC 515-1 Material rulant pentru c l tori. Boghiuri purt toare. 

Mecanism  de rulare - Dispozi ii generale aplicabile 
componentelor boghiurilor purt toare

UIC 515-4 Material rulant pentru c l tori. Boghiuri purt toare. 
Mecanism  de rulare - Teste de rezisten  ale structurilor 
cadrelor de boghiuri

UIC 615-0 Vehicule motoare - Boghiuri i mecanisme de rulare - 
Cerin e generale

UIC 615-1 Vehicule motoare - Boghiuri i mecanisme de rulare - 
Condi ii generale aplicabile p r ilor componente

UIC 615-4 Vehicule motoare - Boghiuri i mecanisme de rulare - 
Teste de rezisten  ale structurii cadrelor de boghiuri

EN 12663 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare 

EN 13749 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Metode 
pentru specificarea cerin elor referitoare la rezisten a 
structurilor cadrelor de boghiuri 

EN 15827  Aplica ii feroviare. Cerin e pentru boghiuri i aparate de 
rulare

3.2.2 Conicitate echivalent , profilul ro ilor i 
limite

3.2.3 Parametri de compatibilitate privind 
înc rcarea liniei

3.3.1 Boghiuri



HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI CCS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemele  de control-comand  i semnalizare (bord 
i terestru)

UIC 510-2

                    

Material remorcat: ro i i osii montate - Condi ii de 
utilizare a ro ilor cu diferite diametre

UIC 512 Material rulant - Condi ii care trebuie îndeplinite în 
leg tur  cu func ionarea circuitelor de cale i a pedalelor

UIC 813 Specifica iile tehnice pentru furnizarea osiilor montate 
pentru material rulant motor i tractat - Toleran e i 
asamblare

EN 13260 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Osii 
montate. Cerin e pentru produs

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 15663 Aplica ii feroviare. Definirea maselor de referin  ale 
vehiculelor

EN 13103 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Osii - axe 
purt toare. Metod  de proiectare 

EN 13104 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Osii-axe 
motoare. Metod  de proiectare 

EN 13261 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Osii-axe. 
Cerin e pentru produs

UIC 515-3 Vehicule motoare - Boghiuri - Mecanisme de rulare - 
Metode de calcul al proiect rii axelor

UIC 510-5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Omologarea tehnic  a ro ilor monobloc - Document de 
aplicare a  standardului EN 13979-1

UIC 810-1 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea bandajelor brute 
din o el slab aliat, laminat, pentru materialul rulant 
motor i remorcat

UIC 810- 2 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea bandajelor brute, 
pentru materialul rulant motor i remorcat. Toleran e

UIC 810-3; Specifica ie tehnic  pentru furnizarea planurilor i 
profilelor din o el slab aliat pentru agrafele de prindere a 
bandajelor

UIC 812-1 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea de corpuri de ro i 
din o el laminat sau forjat pentru materialul rulant motor 
i tractat. Cerin e de calitate.

UIC 812-4 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea ro ilor bandajelor 
pentru materialul rulant motor i tractat. Înc l area 
bandajelor i toleran elor

UIC 812-5; Specifica ie tehnic  pentru furnizarea de corpuri de ro i 
din o el laminat sau forjat pentru materialul rulant motor 
i tractat. Toleran e i rugozitatea suprafe ei

EN 13262; Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i. 
Prescrip ii pentru produs

EN 13715; Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i. Profil 
de rulare

3.3.2 Osie montat  (osie + ro i)

3.3.3 Roat



EN 13979-1 Aplica ii feroviare. Osii montate i boghiuri. Ro i 
monobloc. Procedur  de omologare tehnic . Partea 1: 
Ro i forjate i laminate

HS RST TSI; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 15427                                                                                                                                                                                                                                       Aplica ii feroviare. Controlul frec rii roat / in . 
Lubrifierea buzei ro ii

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI CCS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemele  de control-comand  i semnalizare (bord 
i terestru)

UIC 737-2 M suri pentru îmbun t irea sensibilit ii de manevrare 
a circuitelor de cale

UIC 515-5 Vehicule motoare - Boghiuri - Mecanisme de rulare - 
Testarea cutiilor de osii

EN 12080 Aplica ii feroviare. Cutii de osii. Rulmen i
EN 12081 Aplica ii feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante

EN 12082 Aplica ii feroviare. Cutii de osii. Încerc ri de 
performan

EN 14865-1 Aplica ii feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de 
osii. Partea 1: Metod  de încercare a aptitudinii de 
lubrifiere

EN 14865-2 Aplica ii feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de 
osii. Partea 2: Metod  de încercare a stabilit ii 
mecanice pentru viteze ale vehiculelor pân  la 200 km/h

EN 15437-1 Aplica ii feroviare. Monitorizarea cutiilor de osii. 
Cerin e pentru interfa  i proiectare. Partea 1: 
Echipament pentru cale i cutii de osii pentru material 
rulant

EN 15437-2 Aplica ii feroviare. Monitorizarea cutiilor de osii. 
Cerin e pentru interfa  i proiectare. Partea 2: Cerin e 
de performan  i proiectare pentru sistemele îmbarcate 
de monitorizare a temperaturii

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 432;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vagoane. Viteze de circula ie. Condi ii tehnice care 
trebuie îndeplinite

UIC 520; Vagoane, vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post 
de conducere i furgoane - trac iune - standardizare.

UIC 527-1; Autonomia minim  a motoarelor de trac iune cu 
combustie intern

HS RST TSI;  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 505-1 Material de transport feroviar. Gabaritul de construc ie 
al materialului rulant

EN 12663 Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 
structurilor vehiculelor feroviare 

3.3.4 Interfa a  roat - in   (inclusiv  lubrifierea  i 
lefuirea bandajului ro ii)

3.3.5 Lag rele osiei montate

3.3.6 Raza minim  a curbei care trebuie abordat

3.3.7 Gr tar de protec ie (aparator de animale)



EN 15273-2 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 2: Gabarit al 
materialului rulant 

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

3.4 Limita accelera iei longitudinale pozitive i 
negative maxime

nu sunt cerinte la nivel national

4.0 Frânarea
UIC 540 Fran . Frâne cu aer comprimat pentru trenuri de marf  

i trenuri de c l tori

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 

motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

UIC 543 Frân . Reguli referitoare la echipamentul materialului 
remorcat

UIC 546 Fran . Specifica ii pentru construc ia diferitelor p r i ale 
frânei. Frâne de mare putere pentru trenuri de c l tori

UIC 547 Frâne - Frân  pneumatica - Program  standard de teste

EN 14198 Aplica ii feroviare.Frânare. Cerin e referitoare la 
sistemul de franare a trenurilor tractate de locomotiv

4.2 Cerin e de siguran  pentru frânarea trenului

4.2.1 Înz vorârea  trac iunii/frân rii

UIC 612-2 Cerin e specifice vis-à-vis de subsisteme (trac iune, 
frânare etc.) ale cabinelor de locomotive i vehiculelor 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 541-1 Frâne - Reglement ri referitoare la construirea 
diferitelor organe de frânare

UIC 541-5 Frâne - Frân  electropneumatic  (frân  ep). Semnal de 
alarm  cu fran  inhibat  pe cale electropneumatic  
(SAFI)

UIC 541-6 Frâne - Frân  electropneumatic  (frân  ep) i semnal de 
alarm  pentru pasageri (SAP) pentru vehicule utilizate 
la remorcile tractate

UIC 543 Frân . Reguli referitoare la echipamentul materialului 
remorcat

UIC 546 Fran . Specifica ii pentru construc ia diferitelor p r i ale 
frânei. Frâne de mare putere pentru trenuri de c l tori

EN 14198 Aplica ii feroviare.Franare. Cerin e referitoare la 
sistemul de franare a trenurilor tractate de locomotiv

EN 15179 Aplica ii feroviare. Frânare. Cerin e pentru sistemul de 
frânare al vagoanelor de c l tori

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

3.3.7 Gr tar de protec ie (aparator de animale)

4.1 Cerin e func ionale pentru frânarea trenului

4.3 Sistemul de frânare
Arhitectura recunoscut  i standardele aferente



EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

4.4 Ac ionarea frânelor
UIC 541-03 Frân  - Reguli referitoare la construc ia diferitelor 

organe de frânare - Valva frânei mecanicilor

UIC 541-1 Frâne - Reguli referitoare la construirea diferitelor 
organe de frânare

UIC 541-5 Frâne - Frân  electropneumatic  (frân  ep). Semnal de 
alarm  cu fran  inhibat  pe cale electropneumatic  
(SAFI)

UIC 541-6 Frâne - Frân  electropneumatic  (frân  ep) i semnal de 
alarm  pentru pasageri (SAP) pentru vehicule utilizate 
la remorcile tractate

EN 14198 Aplica ii feroviare. Frânare. Cerin e referitoare la 
sistemul de frânare a trenurilor tractate de locomotiv

UIC 540 Fran . Frâne cu aer comprimat pentru trenuri de marf  
i trenuri de c l tori

UIC 541-03 Frân  - Reguli referitoare la construc ia diferitelor 
organe de frânare - Valva frânei mecanicilor

EN 14198 Aplica ii feroviare. Frânare. Cerin e referitoare la 
sistemul de frânare a trenurilor tractate de locomotiv

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  ( HMI ) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducerea locomotivelor i  vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere - 
Cerin e de sistem i cerin ele func ionale armonizate 
HMI 

UIC 612-1 Configurarea materialului rulant i func iunile 
principale în serviciu pe ramele electrice/diesel 
automotoare (EMU/DMU), locomotive i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 612-2 Cerin e specifice vis-à-vis de subsisteme (trac iune, 
frânare etc.) ale cabinelor de locomotive i vehiculelor 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 541-03 Frân  - Reguli referitoare la construc ia diferitelor 
organe de frânare - Valva fânei mecanicilor

UIC 541-1 Frâne - Reguli referitoare la construirea diferitelor 
organe de frânare

UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 
motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  ( HMI ) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducerea locomotivelor i  vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere - 
Cerin e de sistem i cerin ele func ionale armonizate 
HMI 

UIC 612-1 Configurarea materialului rulant i func iunile 
principale în serviciu pe ramele electrice/diesel 
automotoare (EMU/DMU), locomotive i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

4.4.1 Ac ionarea frân rii de urgen

4.4.2 Ac ionarea frân rii de serviciu

4.4.3 Ac ionarea frân rii directe

4.4.4 Ac ionarea frân rii dinamice



UIC 612-2 Cerin e specifice vis-à-vis de subsisteme (trac iune, 
frânare etc.) ale cabinelor de locomotive i vehiculelor 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 543 Frân . Reguli referitoare la echipamentul materialului 
remorcat

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
EN 14531-1 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 

oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

EN 14531-6 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru 
compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  ( HMI ) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducerea locomotivelor i  vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere - 
Cerin e de sistem i cerin ele func ionale armonizate 
HMI 

UIC 612-1 Configurarea materialului rulant i func iunile 
principale în serviciu pe ramele electrice/diesel 
automotoare (EMU/DMU), locomotive i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 612-2 Cerin e specifice vis-à-vis de subsisteme (trac iune, 
frânare etc.) ale cabinelor de locomotive i vehiculelor 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

4.5 Performan a sistemului de frânare
UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare

UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 
motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

UIC 541-06 Frâne - Specifica ii pentru construc ia diferitelor 
componente ale frânei - Frâne magnetice

UIC 541-6 Frân  - Frân  alectropneumatic  (frân  ep.) i semnal de 
alarm  pentru pasageri (SAP), pentru vagoanele utilizate 
în componen a remorcilor tractate

EN 14531-1 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

EN 14531-6 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru 
compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate

EN 15612 Aplica ii feroviare. Frânare. Ventil accelerator de golire 

EN 15663 Aplica ii feroviare. Definirea maselor de referin  ale 
vehiculelor

4.4.5 Ac ionarea frânei de sta ionare

4.5.1 Frânare de siguran



UIC 543 Frân . Regulamente referitoare la echipamentul 
materialului remorcat

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 

motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

EN 14531-1 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

EN 14531-6 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru 
compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate

EN 15663 Aplica ii feroviare. Definirea maselor de referin  ale 
vehiculelor

UIC 541-3 Frâne - Frâne cu disc i utilizarea lor - Condi ii de 
admitere a garniturilor de frân

UIC 541-4 Frâne - Frâne cu sabo i de frân  din materiale compozite 
- Evaluarea conformit ii - Condi ii Generale

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
EN 14531-1 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 

oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

UIC 543 Frân . Regulamente referitoare la echipamentul 
materialului remorcat

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
EN 14531-1 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 

oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

EN 14531-6 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru 
compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate

UIC 612-2 Cerin e specifice vis-à-vis de subsisteme (trac iune, 
frânare etc.) ale cabinelor de locomotive i vehiculelor 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere

4.6 Gestionarea aderen ei la frânare
UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare

EN 14531-6 cap. 5.12.6 Aplica ii feroviare. Metode de calcul al distan elor de 
oprire i de încetinire. Metode de calcul al frân rii de 
imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru 
compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate 
Capitolul 5.12.6

UIC 541-05 Frana. Specifica ii privind construc ia diferitelor organe 
de frân . Antipatinajul (WSP)

EN 15595 + A1 Aplica ii feroviare. Frânare. Protec ia ro ilor împotriva 
patin rii

4.7 Producerea for ei de frânare

4.5.2 Frânare de serviciu

4.5.3 Calcule privind capacitatea termic

4.5.4 Frân  de sta ionare

4.6.1 Limita profilului de aderen  roat - in

4.6.2 Sistem de protec ie antipatinare roat



UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare

UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 
motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

UIC 540 Frâna. Frâne cu aer comprimat pentru trenuri de marf  
i trenuri de c l tori

UIC 543 Frân . Regulamente referitoare la echipamentul 
materialului remorcat

UIC 546 Frân . Specifica ii pentru construc ia diferitelor p r i ale 
frânei. Frâne de mare putere pentru trenuri de c l tori

EN 14198 Aplica ii feroviare. Frânare. Cerin e referitoare la 
sistemul de frânare a trenurilor tractate de locomotiv

4.7.2 Frân  cu sabo i
UIC 541-4 Frâne - Frâne cu sabo i de frân  din materiale compozite 

- Evaluarea conformit ii - Condi ii Generale

UIC 832 Specifica ie tehnic  pentru furnizarea sabo ilor de frân  
cu fier fosforic pentru materialul rulant de trac iune i 
material rulant tractat

EN 14535-1 + A1 Aplica ii feroviare. Discuri de frân  pentru material 
rulant feroviar. Partea 1: Discuri de frân  montate prin 
presare la cald sau la rece pe osie purt toare sau 
motoare, dimensiuni i cerin e de calitate

EN 14535-2 Aplica ii feroviare. Discuri de frân  pentru material 
rulant feroviar. Partea 2: Discuri de frân  montate pe 
roat , dimensiuni i cerin e de calitate

UIC 541-3 Frâne - Frâne cu disc i utilizarea lor - Condi ii de 
admitere a garniturilor de frân

4.7.2.3 Pl cu e de frân
UIC 541-3 Frâne - Frâne cu disc i utilizarea lor - Condi ii de 

admitere a garniturilor de frân
UIC 540 Frana. Frâne cu aer comprimat pentru trenuri de marf  

i trenuri de c l tori
UIC 544-2 Cerin e pentru frânarea dinamic  a locomotivelor i a 

motoarelor pentru a putea ine cont de efortul s u în 
calculul masei frânate

4.7.4 Frân  de cale magnetic
UIC 541-06 Frâne - Specifica ii pentru construc ia diferitelor 

componente ale frânei - Frâne magnetice

4.7.5 Frân  cu curen i turbionari
Nu sunt cerin e
Compatibilitatea cu instala iile de cale trebuie s  
fie verificat
UIC 543 Frân . Prescrip ii referitoare la echipamentul 

materialului rulant

UIC 541-1 Frâne - Reglement ri referitoare la construirea 
diferitelor organe de frânare

UIC 544-1 Frâna – Determinarea capacit ii de frânare
UIC 453 Modalit i de execu ie pentru testarea  frân  cu aer 

f cut  prin intermediul unui vehicul cu motor - Cerin e 
pentru trenuri în serviciu interna ional

EN 15220-1 Aplica ii feroviare. Indicatoare de frân . Partea 1: 
Indicatoare de frân  pneumatice

UIC 627-4 Reguli referitoare la organele de oc i trac iune i 
sistemul de fran  utilizate pentru automotoare i rame 
automotoare, ac ionate prin motoare cu combustie 
intern  în vederea permiterii, in caz de ajutor, 
remorc rii printr-un mecanism  motor oarecare

4.7 Producerea for ei de frânare

4.7.2.1 Sabo i de frân

4.7.2.2 Discuri de frân

4.7.3 Frân  dinamic  legat  de trac iune

4.7.6 Frân  de sta ionare

4.8 Indicatori de stare i de avarie a frânei

4.9 Cerin e privind frânarea în scopul salv rii



UIC 648 Conexiuni pentru cablurile electrice i pneumatice din 
partea frontal  a locomotivelor i a vehicule remorc  
f r  trac iune dotate cu post de conducere

5.0 Elemente pentru c l tori
SR EN 14752 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aplica ii feroviare. Sisteme de acces lateral
UIC 560,  U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 

curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

TSI LOC&PASS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

UIC 566, Solicit ri ale cutiei vagoanelor de c l tori i accesoriilor 
lor

UIC 558, Linia de telecomand  i de informa ii. Caracteristici 
tehnice unificate pentru echiparea vagoanelor RIC

EN 14752, Aplica ii feroviare. Sisteme de acces lateral
EN 12663, Aplica ii feroviare. Cerin e de dimensionare a 

structurilor vehiculelor feroviare 
TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 

accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 567,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

TSI PRM,  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

TSI LOC&PASS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

UIC 555, Iluminat electric în materialul rulant de c l tori
UIC 567, Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

UIC 651, Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

UIC 564-1, Vehicule- Geamuri din sticl  securizat
EN 14752, Aplica ii feroviare. Sisteme de acces lateral
EN 13272, Aplica ii feroviare. Iluminatul electric pentru materialul 

rulant din sistemele de transport public

TSI LOC & PASS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 567,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

TSI PRM, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

TSI LOC&PASS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

5.1 Acces

5.1.1 U i exterioare

5.1.3 Culoare de trecere

5.1.4 Trepte i sisteme de iluminare

5.1.5 Diferen e de în l ime ale podelelor



UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

TSI PRM, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

TSI LOC&PASS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 565-3,                                                                                                                                                                                                                                         Dispozi ii referitoare la amenajarea vagoanelor apte 
pentru transportul persoanele cu dizabilit i în scaunele 
lor cu rotile

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

UIC 564-1, Vehicule- Geamuri din sticl  securizat
UIC 660 Dispozitive pentru asigurarea compatibilit ii tehnice în 

trenurile de mare vitez
UIC 563,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Instala ia sanitar  i de cur ire pentru vagoanele de 

c l tori
UIC 565-1 Caracteristici particulare de construc ie i amenaj ri 

interioare la vagoanele de dormit admise în traficul 
interna ional

UIC 565-2 Caracteristici particulare de construc ie i confort i 
reguli de igien  pentru pentru vagoanele restaurant 
admise în trafic interna ional

UIC 565-3 Dispozi ii referitoare la amenajarea vagoanelor apte 
pentru transportul persoanele cu dizabilit i în scaunele 
lor cu rotile

TSI PRM, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

TSI LOC&PASS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

5.4 Informa ii pentru c l tori
UIC 440,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sonorizarea vagoanelor RIC
UIC 558, Linia de telecomand  i de informa ii. Caracteristici 

tehnice unificate pentru echiparea vagoanelor RIC

UIC 568, Sistemele de sonorizare i telefonie - Caracteristici 
tehnice standard pentru vehicule f r  trac iune dintr-o 
compunere fix    sau variabil  cu capacitatea de a 
transporta pasageri (în conformitate cu RIC)

TSI PRM, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

TSI LOC& PASS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 580,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Inscrip ii, marc ri pl ci itinerarii i numerotarea 
vagoanelor de material rulant destinate traficului 
interna ional

UIC 565-3, Dispozi ii referitoare la amenajarea vagoanelor apte 
pentru transportul persoanele cu dizabilit i în scaunele 
lor cu rotile

UIC 567,  Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 565-3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dispozi ii referitoare la amenajarea vagoanelor apte 
pentru transportul persoanele cu dizabilit i în scaunele 
lor cu rotile

UIC 567, Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

5.1.6 Balustrade

5.1.7 Dispozitive  de  asisten   pentru  urcare/ 
coborâre

5.2 Ferestre

5.3 Toalete

5.4.1 Sistem de difuzare public  a anun urilor

5.4.2 Semne i informa ii

5.5 Scaune i amenaj ri speciale pentru 



TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

5.6 Dot ri speciale pentru c l tori

5.6.1 Sisteme ascensoare
TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 

accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 553,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ventila ia, înc lzirea i climatizarea vagoanelor de 
c l tori

UIC 553-1, Ventila ia, înc lzirea i climatizarea vagoanelor - 
Încerc ri de tip

EN 13129-1, Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru material 
rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort

EN 13129-2 Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru material 
rulant de lung parcurs. Partea 2: Încerc ri de tip

EN 14750-1, Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru material 
rulant urban i suburban. Partea 1: Parametrii de confort

EN 14750-2 , Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru material 
rulant urban i suburban. Partea 2: Încerc ri tip

TSI PRM Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 565-1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Caracteristici particulare de construc ie i amenajare 
interioar  a vagoanelor de dormit admise în trafic 
interna ional

UIC 565-2, Caracteristici constructive speciale de confort i igien  
pentru vagoane restaurant admise în traficul 
interna ional

UIC 567, Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

UIC 567-1 Vagoane de c l tori de tip X i Y admise în traficul 
interna ional

UIC 567-2 Vagoane unificate de tip Z admise în traficul 
interna ional. Caracteristici

UIC 567-3 Dispozi ii constructive în vederea aplic rii cuplei 
automate pentru membrii feroviari UIC i OSJD

UIC 567-4 Vagon furgon deschis, unificat la boghiuri, echipat 
pentru transportul de automobile - Caracteristici

UIC 567-5 Vehicule unificate de tip A admise în traficul 
interna ional - Caracteristici

UIC 567-6 Vehicule unificate de tip B admise în traficul 
interna ional - Caracteristici

UIC 567-7 Vehicule unificate de tip M admise în traficul 
interna ional - Caracteristici

UIC 564-2; Reguli referitoare la protec ia i lupta contra incendiilor, 
vehicule feroviare în serviciul interna ional care 
transport  c l tori sau vehicule asimilate

TSI LOC&PASS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

6.0 Condi ii de mediu i efecte aerodinamice

6.1 Impactul mediului asupra vehiculului

6.1.1 Condi ii de mediu care afecteaz  vehiculul

EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 
echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

EN 60077-1 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 
rulant. Partea 1: Condi ii de func ionare generale i 
reguli generale.

5.5 Scaune i amenaj ri speciale pentru 
persoanele cu mobilitate redus

5.6.2 Sisteme de înc lzire, ventila ie i 
climatizare

5.6.3 Altele

6.1.1.1 Altitudine



6.1.1.2 Temperatur
EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 

echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

6.1.1.3 Umiditate
EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 

echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

6.1.1.4 Ploaie
EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 

echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

6.1.1.6 Radiatie solara
EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 

echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

6.1.1.7 Substan e chimice i particule
EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 

echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

6.1.2 Efecte aerodinamice asupra vehiculului

EN 14067-1 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 1: Simboluri 
i unit i de m sur

EN 14067-2 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 2: 
Aerodinamica în câmp deschis 

EN 14067-4 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis 

EN 14067-6 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 6: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru evaluarea stabilit ii la 
vânt transversal

EN 14067-1 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 1: Simboluri 
i unit i de m sur

EN 14067-3 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 3: 
Aerodinamica în tunel

EN 14067-5 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 5: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel 

6.2 Impactul vehiculului asupra mediului
6.2.1 Impactul vehiculului asupra mediului (mod 
general) Nu sunt cerinte la nivel national

6.2.2 Emisii de substan e chimice i particule

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

UIC 563 Instala ia sanitar  pentru vagoanele de c l tori
UIC 567 Condi ii tehnice generale pentru vagoanele de c l tori 

TSI LOC&PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 623-1 Procedur  de omologare a motoarelor diesel 
mecanismelor motoare

UIC 624 Controlul emisiilor de gaze de e apament ale motoarelor 
cu trac iune diesel

6.2.3 Limite ale emisiilor sonore
6.2.3.1 Impactul zgomotului exterior în studiu

EN ISO 3095 Aplica ii feroviare. Acustic . M surarea zgomotului 
emis de vehicule care circul  pe ine 

TSI Noise Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul material rulant "zgomot"

EN ISO 3095 Aplica ii feroviare. Acustic . M surarea zgomotului 
emis de vehicule care circul  pe ine 

TSI Noise Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul material rulant "zgomot"

EN ISO 3095 Aplica ii feroviare. Acustic . M surarea zgomotului 
emis de vehicule care circul  pe ine 

6.1.2.1 Efecte ale vânturilor laterale

6.1.2.2 Varia ia maxim  a presiunii în tuneluri

6.2.2.1 Emisii provenind de la toalete

6.2.2.2 Emisii de gaze de e apament

6.2.3.2 Impactul zgomotului sta ionar

6.2.3.3.Impactul zgomotului la demarare



TSI Noise Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul material rulant "zgomot"

6.2.4 Limite ale impactului sarcinilor 
aerodinamice

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 14067-1 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 1: Simboluri 
i unit i de m sur

EN 14067-2 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 2: 
Aerodinamica în câmp deschis 

EN 14067-3 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 3: 
Aerodinamica în tunel

EN 14067-4 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis 

EN 14067-5 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 5: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel 

EN 14067-6 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 6: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru evaluarea stabilit ii la 
vânt transversal

EN 14067-7 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis

EN 14067-1 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 1: Simboluri 
i unit i de m sur

EN 14067-2 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 2: 
Aerodinamica în câmp deschis

EN 14067-3 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 3: 
Aerodinamica în tunel

EN 14067-4 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis 

EN 14067-5 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 5: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel 

EN 14067-6 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 6: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru evaluarea stabilit ii la 
vânt transversal

EN 14067-7 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis

TSI LOC&PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 14067-1 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 1: Simboluri 
i unit i de m sur

EN 14067-2 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 2: 
Aerodinamica în câmp deschis 

EN 14067-3 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 3: 
Aerodinamica în tunel

EN 14067-4 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis 

EN 14067-5 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 5: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel 

EN 14067-6 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 6: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru evaluarea stabilit ii la 
vânt transversal

EN 14067-7 Aplica ii feroviare. Aerodinamic . Partea 4: Cerin e i 
proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp 
deschis

TSI LOC&PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

6.2.4.4 Ridicarea balastului i proiectarea 
acestuia c tre bunuri învecinate

Nu sunt cerinte la nivel national

6.2.3.4 Impactul zgomotului la trecere

6.2.4.1 Unde de presiune la capul trenului

6.2.4.2 Impactul aerodinamic asupra c l torilor 
de pe peron

6.2.4.3 Impact aerodinamic asupra lucr torilor la 
calea ferat



7.0 Cerin e   privind   avertizarea   exterioar , 
marcajele, func iile i integritatea softurilor

TSI Loc&Pas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI HS RST  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

EN 50159-1 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i prelucrare de date. Partea 1: 
Comunica ii de siguran  prin sisteme de transmisie 
închise 

EN 50159-2 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i prelucrare de date. Partea 2: 
Comunica ii de siguran  prin sisteme de transmisie 
deschise

UIC 556 Transmiterea informa iilor în tren
UIC 558; Linia de telecomand  i de informa ii. Caracteristici 

tehnice unificate pentru echiparea vagoanelor RIC

7.2 Func ii de identificare i avertizare vizual  i 
sonor  ale vehiculului

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Freight Wagon; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

TSI OPE Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
"exploatarea i gestionarea traficului"

UIC 545 Frân , inscrip ie, marcare i sigle
UIC 580 Inscrip ii, marc ri pl ci itinerarii i numerotarea vag. de 

material rulant destinate traficului interna ional

UIC 582  Marcarea unitar  i standardizat  a vagoanelor
UIC 640 Mecanisme (instrumente) motoare. Înscrip ii , marcaje 

i semne
UIC 650 Denumiri standard ale osiilor pe locomotive i trenuri 

automotoare
7.2.2 Lumini exterioare

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-1; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, 
faruri i l mpi finale

UIC 532 Material remorcat. U i – semnale. L mpi finale
UIC 534 Semnale i semnale purt toare ale locomotivelor, 

automotoarelor i toate motoarele cu autopropulsare

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 534 Semnale i semnale purt toare ale locomotivelor, 
automotoarelor i toate motoarele cu autopropulsare

7.1 Integritatea softurilor folosite pentru func ii 
legate de siguran

7.2.1 Marcaje ale vehiculului

7.2.2.1 Faruri

7.2.2.2 Lumini de pozi ie



SR EN 15153-1 Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, 
faruri i l mpi finale

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-1; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, 
faruri i l mpi finale

UIC 532, Material remorcat. U i – semnale.L mpi finale
UIC 534 Semnale i semnale purt toare ale locomotivelor, 

automotoarelor i toate motoarele cu autopropulsare

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-1; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 1: Proiectoare, 
faruri i l mpi finale

7.2.3 Avertizor  sonor
HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 

de mare vitez
TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 

vagoane de c l tori
TSI OPE   Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 

"exploatarea i gestionarea traficului"

SR EN 15153-2;  Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 2: Avertizoare 
sonore

UIC 644 Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS;  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-2; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 2: Avertizoare 
sonore

UIC 644 Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

HS RST TSI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS; Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-2; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 2: Avertizoare 
sonore

UIC 644 Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

TSI Loc & PAS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

SR EN 15153-2; Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 2: Avertizoare 
sonore

UIC 644 Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

SR EN 15153-2;                                                                                                                                                                                                                                 
 

Aplica ii feroviare. Dispozitive externe de avertizare 
optic  i acustic  pentru trenuri. Partea 2: Avertizoare 
sonore

UIC 644 Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

TSI WAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

UIC 532 ; Material remorcat. U i – semnale. L mpi finale

7.2.2.3 Lumini spate

7.2.2.4 Ac ionarea  l mpilor

7.2.3.1 Tonurile avertizorului sonor

7.2.3.2 Nivelurile de presiune acustic  ale 
avertizorului sonor

7.2.3.3. Avertizoare sonore – protec ie

7.2.3.4. Avertizoare sonore – ac ionare

7.2.3.5 Verificarea nivelurilor de presiune 
acustic  ale avertizoarelor sonore

7.2.4 Suporturi



UIC 534 Semnale i semnale purt toare ale locomotivelor, 
automotoarelor i toate motoarele cu autopropulsare

8.0 Sisteme de alimentare cu energie electric  i 
de control aflate la bord

8.1 Cerin e privind performan ele de trac iune

8.1.1 Accelera ia rezidual  la viteza maxim
Nu sunt cerinte

8.1.2 Capacitatea rezidual  de trac iune în regim 
de avarie

EN 50163 Aplica ii feroviare. Tensiuni de alimentare a re elelor de 
trac iune electric

8.1.3 Cerin e privind aderen a roat / in  la 
trac iune

Nu sunt cerinte

8.2 Specifica ii func ionale i tehnice privind 
interfa a dintre vehicul i subsistemul energetic

8.2.1 Specifica ii func ionale i tehnice privind 
alimentarea cu energie electric

SR EN 50163,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aplica ii feroviare. Tensiuni de alimentare a re elelor de 
trac iune electric

SR EN 50343, Aplica ii feroviare. Material rulant. Reguli pentru 
instalarea cablurilor

PE 143-94, Normativ privind limitarea regimului deformant i 
nesimetric în re elele electrice de distribu ie

SR EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

EN 50163 Aplica ii feroviare. Tensiuni de alimentare a re elelor de 
trac iune electric

EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

AC 25 kV 50 Hz
SR EN 50163

Aplica ii feroviare. Tensiuni de alimentare a re elelor de 
trac iune electric

AC 25 kV 50 Hz                                                                                                                                                                                                                        
SR EN 50388 

Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

8.2.1.4 Recuperarea  energiei

EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

8.2.1.5 Puterea maxim  i curentul maxim  care 
se admit a fi absorbite din linia aerian  de contact

EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

8.2.1.6 Factorul de putere

EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

8.2.1.7 Perturba ii ale sistemului energetic
EN 50163 Aplica ii feroviare. Tensiuni de alimentare a re elelor de 

trac iune electric
EN 50388 Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 

material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii

7.2.4 Suporturi

8.2.1.1 Alimentarea cu energie electric

8.2.1.2 Impedan a dintre pantograf i ro i

8.2.1.3 Tensiunea i frecven a de alimentare cu 
energie electric  a liniei aeriene de contact

8.2.1.7.1 Caracteristici  armonice  i  
supratensiunile aferente în linia aerian  de 
contact



8.2.1.7.2 Efectele con inutului de curent continuu 
în alimentarea cu curent alternativ

Nu sunt cerinte

UIC 797 Coordonarea i protec ia electric  în substa ii. Vehicule 
care se deplaseaz  pe cont propriu i care deplaseaz  
alte vehicule la care pot fi cuplate

EN 50153 Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie 
referitoare la riscurile electrice

EN 50388 (Capitol 11) Aplica ii feroviare. Alimentare cu energie electric  i 
material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între 
alimentarea cu energie electric  (substa ie) i materialul 
rulant pentru realizarea interoperabilit ii Capitolul 11

8.2.2 Parametrii   func ionali   i   proiecta i   ai 
pantografului

UIC 608 Condi ii care trebuie respectate pentru pantografele 
ma inilor motoare utilizate în servicii interna ionale

SR EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

SR EN 50317 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Prescrip ii pentru m sur ri i validarea m sur rilor 
interac iunii dinamice dintre pantograf i linia aerian  
de contact

SR EN 50318 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Validarea simul rilor de interac iune dinamic  între 
pantograf i linia aerian  de contact

UIC 608 Condi ii care trebuie respectate pentru pantografele 
ma inilor motoare utilizate în servicii interna ionale

SR EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

SR EN 50317 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Prescrip ii pentru m sur ri i validarea m sur rilor 
interac iunii dinamice dintre pantograf i linia aerian  
de contact

SR EN 50318 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Validarea simul rilor de interac iune dinamic  între 
pantograf i linia aerian  de contact

EN 50367 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Criterii tehnice pentru interac iunea dintre pantograf i 
linia aerian  de contact (realizarea accesului liber)

UIC 608 Condi ii care trebuie respectate pentru pantografele 
ma inilor motoare utilizate în servicii interna ionale

SR EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

UIC 608 Condi ii care trebuie respectate pentru pantografele 
ma inilor motoare utilizate în serviciu interna ional

SR EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

SR EN 50317 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Prescrip ii pentru m sur ri i validarea m sur rilor 
interac iunii dinamice dintre pantograf i linia aerian  
de contact

SR EN 50318 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Validarea simul rilor de interac iune dinamic  între 
pantograf i linia aerian  de contact

8.2.1.8 Protec ia electric

8.2.2.1 Concep ia de ansamblu a pantografului

8.2.2.2 Geometria arm turii pantografului

8.2.2.3 For a de contact static  a pantografelor

8.2.2.4 For a de contact dinamic  a pantografelor 
(inclusiv comportamentul dinamic i efectele 
aerodinamice)



EN 15273-2 Aplica ii feroviare. Gabarite. Partea 2: Gabarit al 
materialului rulant

EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

UIC 505-1 Material de transport feroviar. Gabaritul de construc ie 
al materialului rulant

8.2.2.6 Capacitatea de curent
EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 

Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

8.2.2.7 Dispunerea pantografelor
TSI Loc&Pas Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 

vagoane de c l tori

8.2.2.8 Izolarea pantografului de vehicul

EN 50124-1 Aplica ii feroviare. Coordonarea izola iei. Partea 1: 
Prescrip ii fundamentale. Distan e de izolare prin aer i 
distan e de izolare pe suprafa  pentru toate 
echipamentele electrice i electronice

EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri.                                                                                                  
Partea 1: Pantografe pentru vehicule de linii magistrale 
i principale

EN 50119 Aplica ii feroviare. Instala ii fixe. Linii aeriene de 
contact pentru trac iunea electric

TSI ENE CR Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul "energie" trafic conven ional

TSI Loc&Pas Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

8.2.2.11 Trecerea   prin   sectoarele   de   separare   
a sistemelor

Nu sunt cerinte

8.2.3 Parametrii func ionali i proiecta i ai 
patinelor de contact

EN 50405 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Metode de încerc ri pentru patinele de carbon ale 
pantografelor 

EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

EN 50367 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Criterii tehnice pentru interac iunea dintre pantograf i 
linia aerian  de contact (realizarea accesului liber)

8.2.3.2 Materialul patinelor de contact
EN 50405 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 

Metode de încerc ri pentru patinele de carbon ale 
pantografelor

8.2.3.3. Evaluarea patinelor de contact
SR EN 50405 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 

Metode de încerc ri pentru patinele de carbon ale 
pantografelor

EN 50405 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Metode de încerc ri pentru patinele de carbon ale 
pantografelor 

EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

EN 50405 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Metode de încerc ri pentru patinele de carbon ale 
pantografelor 

EN 50206-1 Aplica ii feroviare. Material rulant. Pantografe: 
Caracteristici i încerc ri. Partea 1: Pantografe pentru 
vehicule de linii magistrale i principale

EN 50367 Aplica ii feroviare. Sisteme de captare a curentului. 
Criterii tehnice pentru interac iunea dintre pantograf i 
linia aerian  de contact (realizarea accesului liber)

8.3 Alimentarea cu energie electric  i sistemul 
de trac iune

8.3.1 M surarea consumului de energie
EN 50463
In prezent nu este obligatorie in Romania.

Aplica ii feroviare. M surarea energiei electrice la 
bordul trenului

8.2.2.5 Intervalul util al pantografelor

8.2.2.9 Coborârea pantografului

8.2.2.10 Trecerea prin sectoarele de separare a 
fazelor

8.2.3.1 Geometria patinelor de contact

8.2.3.4 Detectarea deterior rii patinelor de 
contact

8.2.3.5 Capacitatea de curent



8.3.2 Configurarea circuitelor electrice principale
Nu sunt cerinte

EN 50152-1 Aplicatii feroviare. Instalatii fixe. Prescriptii specifice 
pentru aparataj de comutatie de curent alternativ. Partea 
1: Intrerupatoare automate cu tensiunea nominal  mai 
mare de 1 kV.

EN 50152-2 Aplicatii feroviare. Instalatii fixe. Prescriptii specifice 
pentru aparataj de comutatie de curent alternativ. Partea 
2:  Separatoare, separatoare de legare la p mânt i 
separatoare de sarcin  cu tensiunea nominal  mai mare 
de 1 kV.

EN 60044-1 Transformatoare de m sur . Partea 1: Transformatoare 
de curent.

EN 60044-2 Transformatoare de m sur . Partea 2: Transformatoare 
de tensiune inductive.

EN 60099 Desc rc toare
EN 60077-1 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 

rulant. Partea 1: Condi ii generale de func ionare i 
reguli generale

EN 60077-2 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 
rulant. Partea 2: Componente electrotehnice. Reguli 
generale

EN 60077-3 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 
rulant. Partea 3: Componente electrotehnice. Reguli 
pentru întreruptoare de curent continuu

EN 60077-4 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 
rulant. Partea 4: Componente electrotehnice. Reguli 
pentru întreruptoare de curent alternativ

EN 60077-5 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material 
rulant. Partea 5: Componente electrotehnice. Reguli 
pentru siguran e fuzibile de înalt  tensiune

EN 50153 Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie 
referitoare la riscurile electrice

UIC 533 Protec ia prin punere la mas  a pieselor metalice a 
vehiculelor – Inter anjabilitate

8.4 Compatibilitatea electromagnetic
EN 50121-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 

Partea 1: Generalit i

EN 50121-2 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul s u 
c tre lumea exterioar

EN 50121-3-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 3-1: Material rulant. Trenuri i vehicule complete

EN 50121-3-2 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 3-2: Material rulant. Aparatur

EN 50121-4 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 4: Emisiile i imunitatea aparaturii de 
semnalizare i de telecomunica ii

EN 50125-1 Aplica ii feroviare. Condi ii de mediu pentru 
echipamente. Partea 1: Echipament la bordul 
materialului rulant

UIC 737-4 Dispozi ii pentru limitarea perturb rii  instala iilor 
actuale de lumin  cu trac iune electric  (în special 
aparatele cu tiristori) 

8.3.3 Componente de înalt  tensiune

8.3.4 Împ mântare

8.4.1 Compatibilitatea electromagnetic  în cadrul 
sistemului de alimentare cu energie electric  i 
control de la bord



UIC 797 Coordonarea i protec ia electric  în substa ii-vehicule 
care se deplaseaz  pe cont propriu i care deplaseaz  
alte vehicule la care poate fi cuplat

EN 50121-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 1: Generalit i

EN 50121-2 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul s u 
c tre lumea exterioar

EN 50121-3-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 3-1: Material rulant. Trenuri i vehicule complete

EN 50121-4 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 4: Emisiile i imunitatea aparaturii de 
semnalizare i de telecomunica ii

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

EN 50238 Aplica ii feroviare. Compatibilitatea între materialul 
rulant i sistemele de detectare a trenului

EN 50121-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 1: Generalit i

EN 50121-2 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul s u 
c tre lumea exterioar

EN 50121-3-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 3-1: Material rulant. Trenuri i vehicule complete

EN 50121-2 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 2: Emisii ale sistemului feroviar în ansamblul s u 
c tre lumea exterioar

EN 50121-1 Aplica ii feroviare. Compatibilitate electromagnetic . 
Partea 1: Generalit i

EN 50500 Proceduri de m surare a nivelurilor câmpului magnetic 
generat de echipamentele electrice i electronice din 
mediul feroviar în ceea ce prive te expunerea omului

EN 50153 Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie 
referitoare la riscurile electrice

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

UIC 533 Protec ia prin punere la mas  a pieselor metalice a 
vehiculelor – Inter anjabilitate

UIC 622 Defini ia puterii nominale a locomotivelor i 
automotoarelor cu motoare cu combustie intern

UIC 623-1 Procedur  de omologare a motoarelor diesel cu 
mecanisme motoare

UIC 623-2 Încercare de omologare a motoarelor diesel cu 
mecanisme motoare

UIC 623-3 Teste de serie i condi ii de acceptare pentru motoare 
diesel cu mecanisme motoare 

8.7 Sisteme care necesit  m suri speciale de 
monitorizare i protec ie
8.7.1 Rezervoare  i  tubulaturi  pentru  lichide 
inflamabile

Nu sunt cerinte

EN 286-3 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flac r , 
destinate s  con in  aer sau azot. Partea 3: Recipiente 
sub presiune, executate din o el, destinate 
echipamentelor pneumatice de frânare i echipamentelor 
pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar

8.4.2 Compatibilitatea electromagnetic  cu 
re eaua de semnalizare i de telecomunica ii

8.4.3 Compatibilitatea electromagnetic  cu alte 
vehicule i cu partea terestr  a sistemului feroviar

8.4.4 Compatibilitatea electromagnetic  cu 
mediul

8.5 Protec ie împotriva riscurilor electrice

8.6 Cerin e referitoare la sistemele Diesel i la 
alte sisteme de trac iune termic



EN 286-4 Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flac r , 
destinate s  con in  aer sau azot. Partea 4: Recipiente 
sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate 
echipamentelor pneumatice de frânare i echipamentelor 
pneumatice auxiliare ale materialului rulant

UIC 541-07 Fran . Reguli privind construc ia deferitelor organe de 
fran . Recipiente sub presiune simple din o el, care nu 
se supun la flac r , pentru echipamente de frânare cu 
aer i echipamente pneumatice auxiliare ale materialului 
rulant feroviar

UIC 834 Specifica ii tehnice pentru furnizarea de recipientelor 
simple sub presiune, din o el, pentru echipamente de 
frânare cu aer i echipamente pneumatice auxiliare 
pentru materialul rulant feroviar

8.7.3 Instala ii de cazane de abur Nu sunt cerinte
8.7.4 Sisteme  tehnice  în  atmosfere  poten ial 
explozive

Nu sunt cerinte

8.7.5 Detectori cu ionizare Nu sunt cerinte
8.7.6 Sistemele    de    alimentare    i    control 
hidraulice/pneumatice

Nu sunt cerinte

9.0 Dot ri, interfe e i mediu pentru personal

HS RST TSI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

TSI Loc & PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

TSI Loc & PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere - 
Cerin e de sistem i cerin ele func ionale  armonizate 
HMI 

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

TSI Loc & PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere - 
Cerin e de sistem i cerin ele func ionale  armonizate 
HMI 

UIC 612-1 Configura iile materialului rulant i principalele atribu ii 
ale ramelor electrice/diesel (EMU/DMU), locomotive i 
vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

8.7.2 Sisteme de vase sub presiune/echipamente 
sub presiune

9.1 Concep ia cabinei mecanicului de locomotiv

9.1.1 Concep ia  cabinei

9.1.1.1 Amenajarea spa iului interior

9.1.1.2 Ergonomia postului de conducere



9.1.1.3 Scaunul mecanicului de locomotiv

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

9.1.1.4 Mijloace prin care mecanicul de 
locomotiv  poate face schimb de documente

Nu sunt cerinte

UIC 641,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Condi iile care trebuie îndeplinite de dispozitivele de 
supraveghere automat   utilizate în traficul interna ional

UIC 647, Modelul func ional al telecomenzii unit ilor de 
trac iune

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

9.1.2 Accesul la cabina mecanicului de 
locomotiv

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

UIC 646 (pentru locomotive de manevra) Unificarea treptelor i barelor de man  a mecanismelor 
motoare de manevr  diesel i electric

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

9.3.1 Parbrizul cabinei mecanicului de 
locomotiv

TSI Loc & PAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

UIC 617-4 Pozi ia din fa  i p r ile ferestrelor i altor ferestre 
situate în cabinele de conducere din materialul rulant 
alimentat electric

UIC 651  Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 15152 Aplica ii feroviare. Geamuri frontale pentru cabinele 
trenului

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

UIC 651  Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 15152 Aplica ii feroviare. Geamuri frontale pentru cabinele 
trenului

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

9.1.1.5 Alte  dot ri  pentru  controlul  exploat rii 
trenului

9.1.2.1 Intrare, ie ire i u i

9.1.2.2 Ie irile de urgen  ale cabinei mecanicului 
de locomotiv

9.1.3.1 Caracteristici mecanice

9.1.3.2 Caracteristici optice



UIC 617-4 Pozi ia din fa  i p r ile ferestrelor i altor ferestre 
situate în cabinele de conducere din materialul rulant 
alimentat electric

UIC 617-6 Reguli în construirea cabinelor de conducere a 
materialului rulant de trac iune

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 15152 Aplica ii feroviare. Geamuri frontale pentru cabinele 
trenului

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI OPE Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
"exploatare i gestionarea traficului"

TSI CCS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemele  de control-comand  i semnalizare (bord 
i terestru)

UIC 617-4 Pozi ia din fa  i p r ile ferestrelor i altor ferestre 
situate în cabinele de conducere din materialul rulant de 
trac iune

UIC 617-6 Reguli în construirea cabinelor de conducere a 
materialului rulant de trac iune

UIC 617-7 Reguli privind condi iile de vizibilitate din cabinele de 
conducere ale materialului rulant de trac iune

UIC 651  Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 15152 Aplica ii feroviare. Geamuri frontale pentru cabinele 
trenului

9.2 Condi ii de munc
9.2.1 Condi ii ambientale

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 617-6 Reguli în construc ia cabinelor de conducere a 
materialului rulant de trac iune

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 14813-1 Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru cabine de 
conducere. Partea 1: Parametri de confort

EN 14813-2 Aplica ii feroviare. Aer condi ionat pentru cabine de 
conducere. Partea 2: Încerc ri de tip

TSI HS RST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Noise Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemul material rulant "zgomot"

UIC 643 Reguli referitoare la audibilitatea fluierelor de manevr  
i capselor pocnitoare în compartimentele de conducere 

ale unit ilor de manevr

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN ISO 3381 Aplica ii feroviare. Acustic . M surarea zgomotului în 
interiorul vehiculelor care circul  pe ine

EN 15892 Aplica ii feroviare. Emisie de zgomot. M surarea 
zgomotului în interiorul cabinei de conducere

9.1.3.3 Echipamente

9.1.3.4 Vizibilitate frontal

9.2.1.1 Sisteme de înc lzire, ventila ie i 
climatizare în cabinele mecanicilor de locomotiv

9.2.1.2 Zgomotul   în   cabinele   mecanicilor   de 
locomotiv



TSI Loc & PAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 13272 Aplica ii feroviare. Iluminatul electric pentru materialul 
rulant din sistemele de transport public

9.2.2 Altele Nu sunt cerinte

9.3 Interfa a mecanic-ma in
9.3.1 Interfa a mecanic-ma in

TSI Loc & PAS

  

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI OPE Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
"exploatare i gestionarea traficului"

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  
vehiculelor remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere - Cerin e de sistem i cerin ele func ionale 

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  
vehiculelor remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere - Cerin e de sistem i cerin ele func ionale 
armonizate HMI 

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

9.2.1.3 Iluminatul   în   cabinele   mecanicilor   de 
locomotiv

9.3.1.1 Vitezometru

9.3.1.2 Monitor i ecrane de afi are pentru 
mecanicul de locomotiv

9.3.1.3 Comenzi i indicatoare



EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

EN 50155 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  
vehiculelor remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere - Cerin e de sistem i cerin ele func ionale 
armonizate HMI 

UIC 641 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

UIC 651 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50126 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

EN 50129 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe 
materialul rulant

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

TSI Loc & PAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI OPE   Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
"exploatare i gestionarea traficului"

UIC 640 Mecanisme (instrumente) motoare. Înscrip ii, marcaje i 
semne

UIC 612-0  Interfa a om/ma in  (HMI) cu EMU/DMU 
(electric/diesel), conducere a locomotivelor i  
vehiculelor remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere - Cerin e de sistem i cerin ele func ionale 
armonizate HMI 

9.5 Echipamente i alte dot ri la bord pentru 
personal

HS RST TSI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI Freight Wagon Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

UIC 532, Material remorcat. U i – semnale. L mpi finale

UIC 534,  Semnale i semnale purt toare ale locomotivelor, 
automotoarelor i toate motoarele cu autopropulsare

UIC 560, U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i furgoanelor

UIC 644, Avertizoare care echipeaz  vehicule motoare utilizate în 
serviciul interna ional

UIC 646, Unificarea treptelor i barelor de man  a mecanismelor 
motoare de manevr  diesel i electric

9.3.2 Supravegherea mecanicului de locomotiv

9.3.3 Vedere în spate i în lateral

9.3.4 Marcaje i etichetare în cabinele 
mecanicilor de locomotiv

9.5.1 Dot ri la bord pentru personal



UIC 651, Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

9.5.1.1 Accesul personalului pentru 
legare/dezlegare

UIC 521 Aparate de trac iune pentru vagoane de c l tori i 
marf . Rezisten . Dimensiuni

UIC 646 Standardizarea treptelor i balustradelor pe unit i de 
manevr  alimentate diesel i electric 

UIC 560
U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

9.5.1.3 Spa ii de depozitare pentru personal

UIC 651 Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

9.5.1.4 Alte dot ri Nu sunt cerinte
HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 

de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 560 U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i vagoanelor de 
bagaje

EN 14752 Aplica ii feroviare. Sisteme de acces lateral
9.5.3 Instrumente i echipamente portabile aflate 
la bord

Nu sunt cerinte

UIC 440 Sonorizarea vehiculelor RIC

UIC 558 Control de la distan  i cablu de date - Caracteristici 
tehnice standard pentru echiparea vehiculelor RIC

UIC 568 Sistemele de sonorizare i telefonie - Caracteristici 
tehnice standard pentru vehicule RIC

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI OPE Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
"exploatarea i gestionarea traficului"

TSI CCS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
subsistemele  de control-comand  i semnalizare (bord 
i terestru)

TSI Loc & PAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 50239 Aplica ii feroviare. Sistem de comand  la distan  prin 
radio a vehiculelor de trac iune pentru traficul de marf

EN 50126 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea 
fiabilit ii, disponibilit ii, mentenan ei i siguran ei 
(FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese 
generice

EN 50128 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, de 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Software pentru 
sisteme feroviare de comand  i de protec ie

EN 50129 Aplica ii feroviare. Sisteme de semnalizare, 
telecomunica ii i de prelucrare de date. Sisteme 
electronice de siguran  pentru semnalizare

10.0 Protec ia împotriva incendiilor i evacuarea 
în caz de incendiu

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul de c l torilor sau  vehiculelor 
asimilate

9.5.1.2 Sc ri i balustrade exterioare pentru 
personalul de manevr

9.5.2 U i de acces pentru personal i pentru 
m rfuri

9.5.4 Sistem de comunicare audio

9.6 Dispozitiv de înregistrare

9.7 Func ie de control la distan



UIC 642, M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

TSI WAG, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

TSI SRT,  Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

RID Regulamentul privind transportul interna ional feroviar 
al m rfurilor periculoase

10.1.1 Conceptul de protec ie împotriva 
incendiilor

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul c l torilor sau vehiculelor asimilate

UIC 642,  M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

HS RST TSI, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

RID Regulamentul privind transportul interna ional feroviar 
al m rfurilor periculoase

UIC 564-2, Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul c l torilor sau vehiculelor asimilate

UIC 642, M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

10.1.2 M suri de protec ie împotriva incendiilor

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul c l torilor sau vehiculelor asimilate

UIC 642,     Dispozitive particulare referitoare la protec ia i 
lap rarea împotriva incendiilor pe unit i motoare i 
vehicule remorc  f r  trac iune dotate cu post de 
conducere în trafic interna ional

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul c l torilor sau vehiculelor asimilate

UIC 642, M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

HS RST TSI,   Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

10.1 Protec ia împotriva incendiilor

10.1.1.1 Conceptul de protec ie împotriva 
incendiilor

10.1.1.2 Clasificarea vehiculului/Categorii de 
incendiu

10.1.2.1 M suri generale de protec ie pentru 
vehicule

10.1.2.2 M suri de protec ie pentru anumite 
tipuri de vehicule



TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul c l torilor sau vehiculelor asimilate

UIC 642, M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

TSI Loc & PAS,  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

EN 1363-1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Încerc ri de rezisten  la foc. Partea 1: Condi ii generale

EN 1363-2 Încerc ri de rezisten  la foc. Partea 2: Proceduri 
alternative i suplimentare

HS RST TSI, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

UIC 564-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 
incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul de c l torilor sau  vehiculelor 
asimilate

UIC 642, M suri speciale referitoare la protec ia i la ap rarea 
împotriva incendiilor pe unit i motoare i vehicule 
remorc  f r  trac iune dotate cu post de conducere în 
trafic interna ional

UIC 651, Aspectul cabinelor de conducere în locomotive, 
automotoare,  rame automotoare i vehicule remorc  
f r  trac iune dotate cu post de conducere

UIC 895, Specifica ie tehnic  pentru alimentarea conductorilor 
electrici izola i pentru vehiculele feroviare

HS RST TSI, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT, Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

TSI Freight Wagon Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
vagoane de marf

10.1.2.6 Detectoare de incendiu
HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 

de mare vitez

EN 3-7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sting toare de incendiu portative
HS RST TSI, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 

de mare vitez

10.1.2.3 Protec ia cabinei mecanicului de 
locomotiv

10.1.2.4 Bariere împotriva focului

10.1.2.5 Propriet i  materiale

10.2.1.7 Echipamente de stingere a incendiilor



TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

10.2 În caz de urgen
UIC 560,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 

curente ale vagoanelor de c l tori i furgoanelor

UIC 564-1, Vehicule - Geamuri din sticl  securizat
UIC 564-2, Reguli referitoare la prevenirea i ap rarea împotriva 

incendiilor în vehiculele feroviare în trafic interna ional, 
pentru transportul de c l torilor sau  vehiculelor 
asimilate

HS RST TSI, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS,  Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

HS RST TSI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI SRT, Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

TSI PRM, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redus

UIC 564-1 Vehicule - Geamuri din sticl  securizat
EN 15327-1                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aplica ii feroviare. Semnal de alarm  pentru c l tori. 
Partea 1: Cerin e generale i interfa a c l torilor în 
raport cu utilizarea dispozitivului semnal de alarm  de 
c tre c l tori

UIC 541-5 Frân  - frân  electropneumatic  (frân  ep) - inhibarea 
ac iunii semnalului de alarm  pe cale electropneumatic  
(EBO)

UIC 541-6 Frâne -  frân  electropneumatic  (frân  ep) i semnal de 
alarm  pentru c l tori (PAS) pentru vehiculele utilizate 
în remorcare 

UIC 545 Frân -inscrip ion ri, marcaje i semne
HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 

de mare vitez
TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 

vagoane de c l tori
TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 

siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

EN 13272                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Aplica ii feroviare. Iluminatul electric pentru materialul 
rulant din sistemele de transport public

UIC 555 Iluminatul electric al materialului rulant pentru c l tori

UIC 651 Aspectul cabinei mecanicului în locomotive, 
automotoare, rame automotoare i vehicule remorc  f r  
trac iune dotate cu post de conducere

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc&Pas Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

TSI HS RST ,                                                                                                                                                                                                                               Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

10.2.1.7 Echipamente de stingere a incendiilor

10.2.1 Ie irile de urgen  pentru c l tori

10.2.2 Informarea, echipamentul i accesul 
serviciilor de salvare

10.2.3 Semnalul de alarm  pentru c l tori

10.2.4 Iluminatul în caz de urgen



TSI SRT Specifica ia tehnic  de interoperabilitate referitoare la 
siguran a în tunelurile feroviare din sistemul feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez .

11.0 Între inere
11.1 Dot ri pentru cur area trenului

TSI HS RST Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI LOC&PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

HS RST TSI                                                                                                                                                                                                                                                            Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

UIC 563 Accesorii furnizate în vagoane pentru igien  i cur enie

11.2 Dot ri pentru realimentarea trenului
HS RST TSI
                                                                                                                                                                                                                                                       

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS,   Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 563 Accesorii furnizate în vagoane pentru igiena si curatenie

UIC 567 Dispozi iile generale care reglementeaz  vehiculele

HS RST TSI
                                                                                                                                                                                                                                                         

Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS, Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 563 Accesorii furnizate în vagoane pentru igiena si curatenie

UIC 567 Dispozi iile generale care reglementeaz  vehiculele

11.2.3 Alte dot ri pentru alimentarea cu ap
Nu sunt cerinte

TSI Loc&PAS                                                                                                                                                                                                                                                                             Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

UIC 627-2 Dispozitive de umplere  pentru materialul rulant cu 
combustie intern  (diesel)

12.0 Control-comand  i semnalizare la bord

1. OMT nr. 290/13.04.2000  
2. OMTCT nr. 482/04.08.2006
3.OMTTc nr. 1749/1988, modificat prin 
Dispozi ia Pre edintelui SNCFR nr. 32/1994 i 
OMTCT nr. 485/2003
4.OMTCT nr. 484/2003
5. OMTTc nr. 1634/1983  modificat prin OMTCT 
nr. 486/2003
6.Dispozi ia Pre edintelui SNCFR nr. 33/1994

1. Admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor 
destinate utilizarii in activitatile de construire, 
modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii 
feroviare si a materialului rulant, pentru transportul 
feroviar si cu metroul, modificat prin OMT nr. 
2068/2004                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Regulamentul de semnalizare - nr. 004                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Instruc ia pentru între inerea tehnic  i repararea 
instala iilor de semnalizare, centralizare i bloc (SCB),                                                                                                                                                                                          
4. Modificarea Instruc iei instala iei pentru controlul 
automat al vitezei trenurilor i autostop tip INDUSI - 
echipamentul din cale.                                                                                                                                                     
5. Aprobarea programului pentru îmbun t irea 
func ion rii instala iilor din cale ale autostopului.                                                                                                                                                                                                                   
6. Instruc ia pentru între inerea i repararea instala iilor 
TTR-TC, nr. 350/1994

12.1 Sistemul radio de la bord

12.1.1 Sistem radio care NU este GSM-R

Instruc ia nr. 322/1975 Utilizarea eficient  a instala iilor de radiotelefoane, 
între inere, depanarea operativ  i repararea acestora

12.1.2 Utilizarea receptoarelor portabile ca radio 
mobil de cabin

a se vedea 12.1.1.

12.1.3 Sistem radio compatibil GSM-R a se vedea 12.1.1.

12.1.3.1 Mesaje text a se vedea 12.1.1.

12.1.3.2 Redirec ionarea apelurilor a se vedea 12.1.1.

12.1.3.3 Apeluri radiodifuzate a se vedea 12.1.1.

11.2.4 Interfa a cu echipamentele de realimentare 
pentru materialul rulant neelectric

10.3 M suri suplimentare

11.1.1 Dot ri pentru cur area trenului în exterior

11.1.2 Cur area trenurilor în interior

11.2.1 Sisteme de evacuare a apelor uzate

11.2.2 Sistemul de alimentare cu ap



12.1.3.4 Cerin e privind sistemul radio din cabin
a se vedea 12.1.1.

12.1.3.5 Activarea din exterior a select rii re elei
a se vedea 12.1.1.

12.1.3.6 Func ii de ordin general privind sistemul 
radio

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.7 Func ionalitatea  interfe ei  om-ma in   a 
controlerului principal

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.8 Capacitate GSM-R la bord a se vedea 12.1.1.

12.1.3.9 Interfa a  GSM-R-ETCS a se vedea 12.1.1.
12.1.3.10 Interconectare i roaming între re elele 
GSM-R

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.11 Trecerea  frontierei a se vedea 12.1.1.

12.1.3.12 GPRS i ASCI a se vedea 12.1.1.

12.1.3.13 Interfa a între dispozitivul de siguran  
al mecanicului de locomotiv , dispozitivul de 
vigilen  i ansamblul GSM-R de la bord

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.14 Specifica ii de încercare pentru 
echipamentele mobile GSM-R

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.15 Selectarea direc ionat /automat  a 
re elei

a se vedea 12.1.1.

12.1.3.16 Înregistrare i radiere
a se vedea 12.1.1.

12.1.3.17 Administrarea versiunilor GSM-R
a se vedea 12.1.1.

12.2 Semnalizarea la bord

12.2.1 Sisteme na ionale de semnalizare la bord
Sistemul utilizat:
PZB (sistem discret)

12.2.2 Compatibilitatea sistemului de 
semnalizare cu restul trenului

a se vedea 12.0

12.2.3 Compatibilitatea  materialului  rulant  cu 
infrastructura c ii ferate

a se vedea 12.0

12.2.3.1 Rela ia dintre distan a între osii i 
diametrul ro ilor Nu sunt cerinte

12.2.3.2 Spa iul f r  metal din jurul ro ilor
a se vedea 12.0

12.2.3.3 Masa metalic  a unui vehicul a se vedea 12.0

12.2.4 Sistemul ETCS de semnalizare în cabin în studiu

12.2.4.1 Activare a se vedea 12.2.4.

12.2.4.2 Categorii de tren a se vedea 12.2.4.

12.2.4.3 Cerin e de performan  pentru 
echipamentul GSM-R de la bord privind calitatea 
serviciilor

a se vedea 12.2.4.

12.2.4.4 Utilizarea modurilor ETCS a se vedea 12.2.4.

12.2.4.5 Cerin e ETCS pentru cazul în care 
vehiculul este condus din afara cabinei a se vedea 12.2.4.

12.2.4.6 Func ionalitatea trecerilor la nivel a se vedea 12.2.4.

12.2.4.7 Marje de siguran  la frânare a se vedea 12.2.4.



12.2.4.8. Cerin e de fiabilitate – disponibilitate a se vedea 12.2.4.

12.2.4.9 Panouri indicatoare a se vedea 12.2.4.
12.2.4.10.Aspecte      ergonomice      ale      
interfe ei mecanic-ma in a se vedea 12.2.4.

12.2.4.11 Valorile ETCS ale variabilelor 
controlate în afara UNISIG – Manual a se vedea 12.2.4.

12.2.4.12 Cerin e de conformitate KM a se vedea 12.2.4.

12.2.4.13 Cerin e de preinstalare a 
echipamentelor ETCS la bord a se vedea 12.2.4.

12.2.4.16 Administrarea versiunilor ETCS a se vedea 12.2.4.
12.2.4.15 Specificarea variabilelor ETCS a se vedea 12.2.4.
12.2.4.16 Interfa a RBC-RBC a se vedea 12.2.4.

12.2.4.17 Cerin e suplimentare privind 
locomotivele i ramele a se vedea 12.2.4.

12.2.4.18 Func ionalitatea i interfe ele 
sistemelor de protec ie a personalului cu sistemul 
de semnalizare

a se vedea 12.2.4.

12.2.4.19 Interfa a cu frâna de serviciu a se vedea 12.2.4.

13.0 Cerin e opera ionale specifice

13.1 Elemente specifice la bord
TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 

vagoane de c l tori

13.2 S n tatea i siguran a la locul de munc
EN 14752 Aplica ii feroviare. Sisteme de acces lateral

EN 50153 Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie 
referitoare la riscurile electrice

HS RST TSI Specifica ie tehnic  de interoperabilitate material rulant 
de mare vitez

TSI Loc & PAS Specifica ie tehnic  de interoperabilitate locomotive i 
vagoane de c l tori

EN 50215 Aplica ii feroviare. Încerc ri pe materialul rulant dup  
terminarea construc iei i înainte de punerea în 
func iune

14.0 Elemente referitoare la marf
RID Regulamentul privind transportul interna ional feroviar 

al m rfurilor periculoase

UIC 201 Transportul de m rfuri periculoase - ghid de planificare 
de urgen  pentru sta iile de triaj feroviar

UIC 471-3 Inspec iile de loturi de m rfuri periculoase

14.2 Dot ri specifice pentru transportul de marf
GCU Contractul general de utilizare a vagoanelor

UIC 576 U i de vagoane i dispozitive de fixare 
(interschimbabilitate) 

UIC 560 U i, sc ri de urcare, ferestre, trepte, mânere de urcare 
curente ale vagoanelor de c l tori i furgoanelor

13.3 Diagrama  de  ridicare  i  instruc iuni  de 
recuperare

14.1 Constrângeri de proiectare, de exploatare i 
de între inere pentru transportul m rfurilor 
periculoase

14.3 U i i instala ii de înc rcare



GCU Contractul general de utilizare a vagoanelor


