
PROPUNERI ALE AUTORIT II DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  – ASFR PRIVIND LISTA DE RISCURI ASSOCIATE ÎN 
ACTIVITATEA DE TRANSPORT FEROVIAR 

 
 

Factorii de risc identifica i Pericolele asociate riscurilor Mentionarea codului de practica 
utilizat. 

 Neefectuarea verific rilor tehnice (revizii planificate i/sau repara ii 
planificate) la locomotive  sau neremedierea defec iunilor constatate la 
locomotive; 

 efectuarea CUS cu un dispozitiv neverificat metrologic; 
 neintroducerea la scaden  a locomotivei pentru efectuare revizii 

planificate i/sau repara ii planificate; 
 Nerespectarea caietelor de sarcini si specifica ii tehnice, cu ocazia 

reviziilor planificate i a repara iilor RC/DA 
 efectuarea necorespunz toare a CUS cu ocazia efectu rii RP sau RIF la 

locomotive; 
 lipsa de concentrare la urm rirea parcursului urmare a oboselii datorit  

dep irii serviciului maxim admis pe locomotiv ; 
 eroare uman , abaterea aten iei de la urm rirea parcursului, discu ii în 

afara serviciului cu mecanicul ajutor ( ef tren) sau pe telefonul mobil; 
 efectuarea serviciului cu instala iile de siguran  i vigilen  izolate; 
 Nerespectarea vitezelor de circula ie i/sau a limit rilor de vitez ; 
 Nerespectarea condi iilor înscrise în Ordinul de circula ie; 
 P r sirea f r  respectarea reglement rilor specifice în vigoare a 

postului de conducere i/sau a locomotivei; 
 punerea locomotivei de manevr  în mi care, respectiv a 

convoiului de manevr  f r  respectarea prevederilor din instruc ii ; 
 nerespectarea vitezelor maxime admise la manevr , precum i 

neurm rirea BAR-ului privind restric iile i limit rile de vitez  din sta ii; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deraierea vehiculelor feroviare 

 
 
 
 OMTI nr.315/2011modificat i 

completat cu Ordinul nr. 
1359/2012. 
    Ordinului DTV 17/447/1971; 
     Ordinul DTV 17DA-610-

1987  
 Instruc ia nr.201-Instruc iuni 

pentru activitatea personalului de 
locomotiv  în transportul feroviar. 
 Regulamentul de Remorcare 
i Frânare Nr.006. 
    OMT nr. 256/2013 pentru 
aprobarea Normelor privind 
serviciul continuu maxim admis 
pe locomotiv , efectuat de 
personalul care conduce i/sau 
deserve te locomotive în 
sistemul feroviar din România. 

 oboseala datorit  dep irii serviciului maxim admis pe 
locomotiv ; 

 starea deficitar  necorespunz toare din punct de vedere medical 
i/sau psihologic a personalului care conduce i/sau deserve te 

locomotive în sistemul feroviar din România;  
 interpretarea eronat  a semnalului de ie ire de bloc, datorit  

necunoa terii semnifica iei indica iilor; 
 eroare uman , abaterea aten iei de la comunica iile prin radio-telefon i 

de la indica iile semnalului de ie ire, discu ii în afara serviciului cu mecanicul 

 
 
 
 
 
 

Coliziuni i acost ri între trenuri i alte 
vehicule feroviare în mi care sau în 

stationare. 

 OMT nr. 1260/2013-
Norme metodologice privind 
examinarea medical  i 
psihologic  a personalului cu 
atribu ii în siguran a 
transporturilor i periodicitatea 
examin rii. 

 Instruc ia nr.201-
Instruc iuni pentru activitatea 



ajutor sau partida de manevr ; 
 pozi ionarea necorespunz toare a efului de tren la darea 

semnalelor de manevr ; 
 gararea incomplet  a trenului în sta ie; 
 efectuarea incomplet  a unui parcurs de manevr ; 
 sta ionarea vehiculelor feroviare peste marca de siguran . 
 neasigurarea materialului rulant contra pornirii de pe loc; 

Mecanicul nu schimba postul de conducere ales la inceperea miscarilor de 
manevra, chiar daca in PTEal statiei se prevede ca manevra pe o anumita 
linie sau portiune de linie sa se efectueze dintr-un anumit post de 
conducere. 
 
Personalul de locomotiva nu ocupa postul de conducere din fata sau din 
dreapta sensului de mers cind: 
- se face manevra cu locomotiva izolata; 
- convoiul de vehicule feroviare se manevreaza prin tragere dintr-o zona 
de manevra a statiei in alta; 
- se manevreaza prin tragere pe linii dotate cu opritor fix 

 

personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar. 

 Regulamentul de 
semnalizare Nr. 004 

 Regulamentul de 
Remorcare i Frânare Nr.006. 
 

 oboseala /aten ia scazut  datorit  dep irii serviciului maxim 
admis pe locomotiv  i neasigurare odihn  la domiciliu /cap sec ie; 

 admiterea în activitate a personalului care conduce i/sau 
deserve te locomotive în sistemul feroviar din România inapt profesional, 
medical sau psihologic 

 nerespectarea opririlor la semnalele fixe i mobile care ordon  
oprirea i dep irea m rcilor de siguran , f r  respectarea prevederilor 
prev zute în instruc iile de serviciu; 

 necunoasterea sec iei de remorcare; 
 ie irea cu locomotiva din depouri sau punctele de lucru cu 

instala iile DSV i/sau instala ia de control punctual al vitezei, izolate, 
defecte sau izolarea nejustificat  a acestora in timpul parcursului ; 

 Neefectuarea instruc ional  a probelor de frân ; 
 Nerespectarea prevederilor cu privire la scurgerea apei din 

instalatia de aer si frana a locomotivei;  
 abaterea atentiei la discutii care nu au ca obiect efectuarea 

serviciului 
 Personalul de locomotiva are prea mare incredere in capacitatile 

 
 
 
 
 

Dep ire semnale / indicatoare care 
ordon  oprirea. 

 OMT nr. 1260/2013-
Norme metodologice privind 
examinarea medical  i 
psihologic  a personalului cu 
atribu ii în siguran a 
transporturilor i periodicitatea 
examin rii. 

 OMTI nr.815/2010 pentru 
aprobarea Normelor privind 
implementarea i dezvoltarea 
sistemului de men inere a 
competen elor profesionale pentru 
personalul cu responsabilit i în 
siguran a circula iei i pentru alte 
categorii de personal care 
desf oar  activit i specifice în 
opera iunile de transport pe ferate 
din România. 



sale si ignora masurile de siguranta. 
 necunoasterea PTE-ului statiei 
 necunoasterea sau nerespectarea premeditat  a reglement rilor i 

prevederilor prevazute în instructiile de serviciu i a ordinelor specifice în 
vigoare;  
La executarea frinarilor mecanicul nu tine seama de tipul frinei, de viteza 
si compunerea trenului, de profilul liniei, de efectul frinarii constatat la 
verificarea eficacitatii frinei automate si de timpul de intrare in actiune a 
frinei automate si nu aprecieaza corect drumului de frinare si alegerea 
momentului de actionare a frinei. 
 
Desi exista pericolul ca frina sa nu aiba efect corespunzator, mecanicul 
foloseste simultan frina directa si frina automata. 
 
Mecanicul de locomotiva nu regleaza viteza cu care  se efectueaza 
manevra astfel incit sa se poata asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit 
si produce deteriorarea acestora sau degradarea si deplasarea incarcaturii. 

  
 Executarea serviciului sub influenta bauturilor alcoolice, a 

substantelor stupefiante, a medicamentelor si/sau substantelor care pot 
diminua capacitatea de munca; 

 Instruc ia Nr. 201-
Instruc iuni pentru activitatea 
personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar; 

 Regulamentul de 
semnalizare Nr. 004; 

 Regulamentul de 
Remorcare i Frânare Nr.006. 

 Ordinului DTV 
17/447/1971; 

 Ordinul DTV 17DA-610-
1987; 

 OMT nr.256/2013-ordin 
pentru aprobarea Normelor 
privind serviciul continuu maxim 
admis pe locomotiv , efectuat de 
personalul care conduce i/sau 
deserve te locomotive în sistemul 
feroviar din România. 
 
 

 eroare uman , abaterea aten iei de la parcurs, de la comunica iile 
prin radio-telefon i de la indica iile semnalului, discu ii în afara 
serviciului cu mecanicul ajutor; 

 oboseala/aten ia scazut  datorit  dep irii serviciului maxim 
admis pe locomotiv . 

 Nedarea semnalelor acustice cu fluierul locomotivei la trecere prin 
dreptul ,,stâlpilor de fluier”. 

 
 
 
 
 
 

Loviri ale vehiculelor rutiere, la trecerile 
la nivel cu calea ferat  de c tre trenuri în 

circula ie. 

 OMT nr.256/2013 - pentru 
aprobarea Normelor privind 
serviciul continuu maxim admis 
pe locomotiv , efectuat de 
personalul care conduce i/sau 
deserve te locomotive în sistemul 
feroviar din România. 

 Instruc ia Nr. 201-
Instruc iuni pentru activitatea 
personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar; 

 Regulamentul de 
semnalizare Nr. 004; 
 

 Neefectuarea verific rilor tehnice (revizii planificate i/sau repara ii 
planificate) la locomotive  sau neremedierea defec iunilor constatate la 

 
 

 OMTI nr.315/2011 modificat 
i completat cu Ordinul nr. 



locomotive; 
 interven ia neautorizat  personalului de locomotiv  la 

subansambluri i circuite ale locomotivei. 
 Fumatul în alte locuri decât cele prev zute prin reglementarea 

intern ; 
 Scurgeri de lichide inflamabile (motorin , uleiuri) de la 

locomotiv ; 
 Neefectuarea reviziilor tehnice la locomotiv  atât în parcurs cât i 

în sta ii, cu respectarea strict  a reglement rilor specifice i a normelor de 
protec ie a muncii în vigoare pentru fiecare tip de locomotiv  în parte. 

 
 
 
 

Incendii la vehiculele feroviare din 
compunerea trenurilor in circulatie 

1359/2012; 
 Instruc ia Nr. 201-Instruc iuni 

pentru activitatea personalului de 
locomotiv  în transportul feroviar; 

 Ord. MTTc nr. 12/88-Norme 
PSI i de dotare cu mijloace 
tehnice pentru unit ile MTTc, 
modificat i completat cu OMTTC 
nr. 1650/1988. 

Mecanicul pune trenul in miscare inainte de defrinarea completa a 
vehiculelor feroviare din compunere. 
 
Mecanicul defrineaza trenul de marfa inainte de oprirea completa 
Mecanicul executa frinari si slabiri repetate la intervale scurte de timp, 
fara a astepta efectul frinarii si fara a asigura alimentarea conductei 
generale de aer a trenului, producind forte de compresie sau intindere in 
lungul trenului - reactiuni 

 
 
 

Ruperi de trenuri 

 
 OMTTc 733/1975, 

îndrum tor privind prevenirea 
ruperilor trenurilor; 

 Instruc ia Nr. 201-
Instruc iuni pentru activitatea 
personalului de locomotiv  în 
transportul feroviar; 

Neefectuarea  probelor de untare la cdc, prin aplicarea untului în 
locurile prev zute 

Coliziuni ce pot avea loc între trenuri sau 
coliziuni între trenuri i alte vehicule 
feroviare în mi care sau în sta ionare 

Tectura la instr.351, art.141, g) 

Neluarea m surilor de remediere, sau dup  caz de scoatere din func ie a  
cdc, atunci când din cauza unui strat de rugin , de ghea , de z pad  
presat  sau de murd rie pe ciuperca inei, circuitul de cale î i pierde 

sensibilitatea la untare. Tectura la instr.351, art.141, i) 
Neefectuarea probei de untare la terminarea lucr rilor de înlocuire a unei 

ine cu alta ruginit  sau care au ca urm ri depuneri de corpuri str ine pe 
suprafa a inei 

Neefectuarea probei de dezexcitare sigur  a releelor de cale la cdc cu 
alimentare permanent  sau neatragere sigur  a releelor la cdc alimentate 

în impulsuri, în cazul aplic rii untului 

Instr.351 art.137 Neefectuarea m sur torilor de tensiune sau curent la releele de cale la 
efectuarea probei de untare a cdc 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la releele de cale sau receptoarele 
de cale, precum i la intrarea în decodificator ,la scoaterea siguran elor de 

alimentare. 
Neverificarea altern rii polarit ii instantanee  de alimentare a cdc Instr.351 art.149, c) 

Amplasarea incorect  a m rcilor de siguran  i a joantelor izolante fa  Instr.351 art.133 



de acestea 
Neverificarea  amplas rii corecte  a joantelor  izolante fa  de marca real  

a macazului Instr.351 art.145, b) 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor dintre sala 
de relee i transformatorii din piche ii de releu ai cdc Tectura la instr.351, art.154,e) 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Instala iile de bloc de linie 
automat, semiautomat sau automat simplificat, nu trebuie s  permit  

punerea pe liber a unui semnal luminos sau semafor de ie ire,sau 
trecere,înainte de eliberarea de c tre tren a sectorului de bloc, respectiv a 

liniei curente pe care le acoper ” 

Instr.351 art.78 

Neverificarea condi iei potrivit c reia”Pe liniile cu cale simpl  sau dubl  
înzestrate cu instala ii de bloc de linie automat, semiautomat sau automat 
simplificat, pe distan a dintre dou  sta ii vecine, dup  punerea pe liber a 
semnalului dintr-o sta ie pentru un sens de mers, trebuie s  fie exclus  
posibilitatea punerii pe liber a semnalelor de ie ire din sta ia vecin , 

pentru sensul contrar cît i a semnalelor de trecere din linia curent  acolo 
unde exist ” 

Instr.351 art.79 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Pe liniile cu cale dubl  cu BLA 
specializat, instala ia nu trebuie s  permit  executarea de parcursuri 

centralizate în sensul ie irilor pe linie fals ” 
Neverificarea condi iei potrivit c reia „Toate semnalele luminoase ale 
BLA trebuie s  treac  în mod automat pe oprire la intrarea trenului pe 
sectoarele de bloc pe care le acoper , precum i în cazul întreruperii 

func ion rii cdc ale acestor sectoare 

Instr.351 art.80 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Blocul de linie automat simplificat 
nu trebuie s  permit  expedieri succesive a mai multor trenuri la interval 
de sector de bloc de la sta ia expeditoare spre sta ia primitoare, neavînd 

semnale intermediare” 

Instr.351 art.84 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  trebuie s  permit  circula ia trenurilor în orice sens, numai dup  

primirea consim mîntului în bloc de la sta ia primitoare 

Instr.351 art.85, a) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  trebuie s  exclud  posibilitatea expedierilor din sens contrar, dup  

primirea consim mîntului prin bloc  pentru circula ia  într-un anumit 
sens 

Instr.351 art.85, b) 

Neverificarea condi iei potrivit c reia, dup  dep irea de c tre tren a 
semnalului de ie ire,”Blocul de linie semiautomat cu relee”, s  nu permit  

Instr.351 art.85, c) 
 



ca sta ia care a expediat trenul s  nu mai poat  expedia un al doilea tren 
în acela i sens de mers înainte de primirea reavizului de sosire de la sta ia 

primitoare i înainte de primirea unui nou consim mînt de expediere 
Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 

relee” nu trebuie s  permit  schimbarea sensului de orientare al blocului  
în  timpul  ocup rii distan ei de circula ie de c tre tren 

Instr.351 art.85, d) 

Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  nu trebuie s  permit  ca  sta ia primitoare s  poat  da reavizul de  
sosire decît dup  punerea semnalului de intrare pe oprire 

 

Instr.351 art.85, e) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  
permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la executarea unui 

parcurs la linie ocupat  

Instr.351 art.94, a) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  
permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la o linie liber , vecin  

cu o linie a c rei marc  de siguran  din cap tul de sta ie, de unde se 
prime te trenul, este ocupat  

Instr.351 art.94, b) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia în cazul ocup rii accidentale a unei 
sec iuni izolate din parcurs, precum i f r  gabarit, semnalele  luminoase 

care comand  acel parcurs trebuie s  treac  automat pe oprire 

Instr.351 art.126, a) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia semnalele luminoase de intrare, 
ie ire, de trecere i de  parcurs trebuie s  treac   în mod automat pe 

oprire, imediat ce trenul a intrat pe prima sec iune izolat  din spatele 
semnalului i s  nu revin  pe liber decît prin executarea unei noi comenzi 

i eliberarea sec iunilor izolate de c tre tren. 

Instr.351 art.126, b) 
 

Neverificarea existen ei arcurilor electrice anormale între colector i perii  
în timpul func ion rii electromotorului.. Tectura la instr.nr.351, art.128,m) 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 

macaz. 
Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 

Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 

macazului Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 
Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care 

trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 



siguran ele din circuitul de control al macazului 
Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 

pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz Tectura la instr.351, 
art.154,e)art.160, d) Neefectuarea m sur torilor ohmice a  rezistoarelor pentru  eliminarea  

efectului fenomenului de redresare prin arc electric 
Neefectuarea verific rilor ca sursele de curent continuu i alternativ s  nu 

aib  devia ii la p mînt Instr. 351, art.153. 

Neverificarea condi iei portivit c reia „La trecerea la manevra local  
semnalele care comand  parcursuri incompatibile atît de circula ie cît i 

de manevr  s  fie blocate pe oprire.” 

Instr.nr.351, art162,c) 
 

Neverificarea de pe linie sau locomotiv  a vizibilit ii semnalelor Instr.nr.351, art25,d) 
Tectura la instr.351, art.127,A.h) 

Neefectuarea probei de nelipirea vîrfului acului de contraac, cu formarea 
între ele anui spa iu liber de 4mm sau mai mult, în dreptul barei de 

ac ionare. 

Deraieri de vehicule feroviare  
Tectura la instr.nr.351, art.120,A.a) 

Neverificarea deplas rii  barelor de control astfel încît contactele 
comutatorului automat s  nu stabileasc  circuitul electric de control, cînd 
distan a între ac i contraac , m surat  în dreptul barei de ac ionare, este 

de 4mm sau mai mare. 

Tectura la instr.nr.351, 
art.120,C.1..a) 

Neverificarea existen ei arcurilor electrice anormale între colector i perii  
în timpul func ion rii electromotorului. Tectura la instr.nr.351, art.128,m) 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 

macaz. 
Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 

Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 

macazului Tectura la instr.nr.351, art.128,p) Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care 
trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 

siguran ele din circuitul de control al macazului 
Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 

pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz Tectura la instr.351, art.154,e), 
art.160, d) 
 Neefectuarea m sur torilor ohmice a  rezistoarelor pentru  eliminarea  

efectului fenomenului de redresare prin arc electric 



Neverificarea jocului bol urilor de la barele de ac ionare i control, care 
nu trebuie s  dep easc  1 mm. 

Tectura la instr.nr.351, 
art.120,C.2.a) 

Neefectuarea probei de anularea comenzii la scoaterea becului  cu 
verificarea tensiunii reziduale la releul de foc i a curentului de mers în 

gol al transformatorului de foc 
Tectura la instr.nr.351, art.128,b) 

Neefectuarea probei de anularea comenzii la întreruperea unui fir în 
primarul transformatorului de foc de semnal Tectura la instr.nr.351, art.128,c) 

Neemiterea  semnalelor optice i acustice de c tre instala iile de  
semnalizare automat  a trecerilor la nivel, cu sau f r  semibariere, la 

apropierea trenurilor 

 Loviri ale vehiculelor rutiere, la trecerile 
la nivel de c tre trenuri în circula ie Instr.351 art.104. 

 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Semnalele luminoase din sta ii i 
din linie curent  care comand  circula ia peste trecerile la nivel vor fi 

puse  în dependen  cu instala iile de semnalizare automat  a trecerilor la 
nivel” 

Instr.351 art.106. 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Instala iile de semnalizare 
automat  a trecerilor la nivel din linie curent   fie în dependen  cu 

semnalele de bloc i avarie adiacente, astfel încît la intrarea trenului pe 
sec iunea de avertizare, dac  instala ia nu func ioneaz  normal,  

semnalele de  bloc i de avarie s  treac  automat pe oprire 

Instr.351 art.206,a) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Instala iile de semnalizare 
automat  a trecerilor la nivel din incinta sta iei s  fie puse în dependen  
cu semnalele din incinta sta iei, astfel încît aceste semnale  nu se poat  

pun  pe liber, decît dac  instala ia func ioneaz  normal” 

Instr.351 art.206,b), alin.1 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia” Se admite ca semnalele de intrare, 
parcurs sau ie ire  se poat  pune pe liber f r  ca instala ia de 

semnalizare automat  a trecerii la nivel s  fie ac ionat (dac  trenul nu a 
intrat pe distan a de avertizare) cu condi ia ca, în situa ia cînd trenul intr  

pe distan a de  avertizare i instala ia de semnalizare automat  nu a 
func ionat normal, semnalele de circula ie s  treac  automat pe oprire i 
s  se asigura drumul de frînare necesar opririi sigure pîn  la trecerea la 

nivel”. 

Instr.351 art.206,b), alin.2 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Indica iile semnalelor luminoase 
rutiere trebuie s  fie percepute corect de c tre conduc torii vehiculelor 
rutiere de la o distan  de cel pu in 50m, iar luminile de pe semibariere 

trebuie s  fie vizibile noaptea de la cel pu in 20m în condi ii de 
vizibilitate normale” 

Instr.351 art.206,d), 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Pe sec iile f r  bloc de linie Instr.351 art.206,e), 



automat instala iile de semnalizare automat , cu sau f r  semibariere, 
trebuie s  fie completate cu inductoare de autostop de 2000Hz la distan a 

de frînare  i semnale de avarie pentru acoperirea trecerii la nivel”. 
Neefectuarea probelor de bun  func ionare a instala iile de semnalizare 

automat  a trecerilor la nivel Instr.351 art.207,b), 

Neverificarea vizibilit ii i focalizarea semnalelor de avertizare rutier . Instr.351 art.207,d), 
Neefectuarea probelor de func ionare a semnalelor de avarie. Instr.351 art.208,a) 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Instala iile de bloc de linie 
automat, semiautomat sau automat simplificat, nu trebuie s  permit  
punerea pe liber a unui semnal luminos sau semafor de ie ire,sau 
trecere,înainte de eliberarea de c tre tren a sectorului de bloc, respectiv a 
liniei curente pe care le acoper ” 

Expedieri sau plec ri de trenuri când calea 
este ocupat  – tren contra tren sau tren 
dup  tren, f r  respectarea prevederilor 
din reglement rile specifice 

Instr.351 art.78 

Neverificarea condi iei potrivit c reia”Pe liniile cu cale simpl  sau dubl  
înzestrate cu instala ii de bloc de linie automat, semiautomat sau automat 
simplificat, pe distan a dintre dou  sta ii vecine, dup  punerea pe liber a 
semnalului dintr-o sta ie pentru un sens de mers, trebuie s  fie exclus  
posibilitatea punerii pe liber a semnalelor de ie ire din sta ia vecin , 
pentru sensul contrar cît i a semnalelor de trecere din linia curent  acolo 
unde exist ” 

Instr.351 art.79 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Pe liniile cu cale dubl  cu BLA 
specializat, instala ia nu trebuie s  permit  executarea de parcursuri 
centralizate în sensul ie irilor pe linie fals ” 

Instr.351 art.79 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Toate semnalele luminoase ale 
BLA trebuie s  treac  în mod automat pe oprire la intrarea trenului pe 
sectoarele de bloc pe care le acoper , precum i în cazul întreruperii 
func ion rii cdc ale acestor sectoare. 

Instr.351 art.80 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Blocul de linie automat simplificat 
nu trebuie s  permit  expedieri succesive a mai multor trenuri la interval 
de sector de bloc de la sta ia expeditoare spre sta ia primitoare, neavînd 
semnale intermediare” 

Instr.351 art.84 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  trebuie s  permit  circula ia trenurilor în orice sens, numai dup  
primirea consim mîntului în bloc de la sta ia primitoare 

Instr.351 art.85, a) 
Instr.351 art.85, b) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia, dup  dep irea de c tre tren a 
semnalului de ie ire,”Blocul de linie semiautomat cu relee”, s  nu permit  
ca sta ia care a expediat trenul s  nu mai poat  expedia un al doilea tren 

Instr.351 art.85, c) 
 



în acela i sens de mers înainte de primirea reavizului de sosire de la sta ia 
primitoare i înainte de primirea unui nou consim mînt de expediere 
Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee” nu trebuie s  permit  schimbarea sensului de orientare al blocului  
în  timpul  ocup rii distan ei de circula ie de c tre tren. 

Instr.351 art.85, d) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  nu trebuie s  permit  ca  sta ia primitoare s  poat  da reavizul de  
sosire decît dup  punerea semnalului de intrare pe oprire 
 

Instr.351 art.85, e) 
 

Neefectuarea  probelor de untare la cdc, prin aplicarea untului în 
locurile prev zute 

Primiri sau intr ri de trenuri în sta ie pe 
linie ocupat  sau închis  cu atacarea 
macazului care d  acces la linia ocupat  
sau închis , f r  respectarea prevederilor 
din reglement rile specifice; primiri de 
trenuri cu marca de siguran  ocupat  la 
intrare 

Tectura la instr.351, art.141, g) 

Neluarea m surilor de remediere, sau dup  caz de scoatere din func ie a  
cdc, atunci când din cauza unui strat de rugin , de ghea , de z pad  
presat  sau de murd rie pe ciuperca inei, circuitul de cale î i pierde 
sensibilitatea la untare. 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de untare la terminarea lucr rilor de înlocuire a unei 
ine cu alta ruginit  sau care au ca urm ri depuneri de corpuri str ine pe 

suprafa a inei 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de dezexcitare sigur  a releelor de cale la cdc cu 
alimentare permanent  sau neatragere sigur  a releelor la cdc alimentate 
în impulsuri, în cazul aplic rii untului. 

Instr.351 art.137 

Neverificarea altern rii polarit ii instantanee  de alimentare a cdc. Instr.351 art.149, c) 
Amplasarea incorect  a m rcilor de siguran  i a joantelor izolante fa  
de acestea 

Instr.351 art.133 

Neverificarea  amplas rii corecte  a joantelor  izolante fa  de marca real  
a macazului. 

Instr.351 art.145, b) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune sau curent la releele de cale la 
efectuarea probei de untare a cdc 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la releele de cale sau receptoarele 
de cale, precum i la intrarea în decodificator ,la scoaterea siguran elor de 
alimentare. 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor dintre sala 
de relee i transformatorii din piche ii de releu ai cdc 

Tectura la instr.351, art.154,e) 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  
permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la executarea unui 
parcurs la linie ocupat  

Instr.351 art.94, a) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  Instr.351 art.94, b) 



permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la o linie liber , vecin  
cu o linie a c rei marc  de siguran  din cap tul de sta ie, de unde se 
prime te trenul, este ocupat  

 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia în cazul ocup rii accidentale a unei 
sec iuni izolate din parcurs, precum i f r  gabarit, semnalele  luminoase 
care comand  acel parcurs trebuie s  treac  automat pe oprire. 

Instr.351 art.126, a) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia semnalele luminoase de intrare, 
ie ire, de trecere i de  parcurs trebuie s  treac   în mod automat pe 
oprire, imediat ce trenul a intrat pe prima sec iune izolat  din spatele 
semnalului i s  nu revin  pe liber decît prin executarea unei noi comenzi 
i eliberarea sec iunilor izolate de c tre tren. 

Instr.351 art.126, b) 
 

Neefectuarea verific rilor ca sursele de curent continuu i alternativ s  nu 
aib  devia ii la p mînt. 

Instr. 351, art.153. 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 
macaz. 

Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 

Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 
macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care 
trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 
siguran ele din circuitul de control al macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 
pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz 

Tectura la instr.351, art.154,e) , 
art.160, d) 

Neefectuarea  probelor de bun  func ionare i concordan  a instala iilor 
peste care urmeaz  s  treac  trenul,  în toate cazurile cînnd prin natura 
lucr rilor efectuate au fost scoase i repuse pe borne fire din circuitele de 
comand  i control ale macazurilor i din alte instala ii. 

Instr.nr.351, art331,c) 

Neverificarea condi iei portivit c reia „La trecerea la manevra local  
semnalele care comand  parcursuri incompatibile  de circula ie s  fie 
blocate pe oprire.” 

Instr.nr.351, art162,c) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia instala iile de centralizare 
electrodinamic  nu trebuie s  permit  punerea pe liber a semnalului 
pentru un parcurs stabilit la o linie ocupat . 

Instr.351 art.89, a) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia instala iile de centralizare de toate Primirea simultan  a trenurilor sau Instr.351 art.88, a) 



tipurile trebuie s  asigure z vorîrea reciproc  a macazurilor i semnalelor 
astfel încît s  nu permit : punerea pe liber a semnalelor corespunz toare 
parcursului comandat, dac  macazurile care intr  în acest parcurs, precum 
i macazurile care acoper  parcursul, nu sunt a ezate i z vorîte în pozi ia 

corect , iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt 
blocate pe oprire. 

expedierea unui tren simultan cu primirea 
altui tren în acela i sens de mers pe 
parcursuri incompatibile; primiri de 
trenuri cu marca de siguran  ocupat  în 
cap tul opus parcursului de primire f r  
respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice; expedieri sau 
plec ri de trenuri cu marca de siguran  
ocupat  pe parcursul de ie ire; 
 

 

Neverificarea condi iei potrivit c reia instala iile de centralizare de toate 
tipurile trebuie s  asigure z vorîrea reciproc  a macazurilor i semnalelor 
astfel încît s  nu permit : manevrarea macazurilor care intr  în parcursul 
comandat, precum i macazurile care acoper  parcursul sau punerea pe 
liber a semnalului unui parcurs incompatibil,atunci cînd semnalul care 
acoper  parcursul comandat este pus pe liber 

Instr.351 art.88, b) 
 

Amplasarea incorect  a m rcilor de siguran  i a joantelor izolante fa  
de acestea 

Instr.351 art.133 

Neverificarea  amplas rii corecte  a joantelor  izolante fa  de marca real  
a macazului. 

Instr.351 art.145, b) 

Neefectuarea  probelor de untare la cdc, prin aplicarea untului în 
locurile prev zute 

Tectura la instr.351, art.141, g) 

Neluarea m surilor de remediere, sau dup  caz de scoatere din func ie a  
cdc, atunci când din cauza unui strat de rugin , de ghea , de z pad  
presat  sau de murd rie pe ciuperca inei, circuitul de cale î i pierde 
sensibilitatea la untare. 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de untare la terminarea lucr rilor de înlocuire a unei 
ine cu alta ruginit  sau care au ca urm ri depuneri de corpuri str ine pe 

suprafa a inei 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de dezexcitare sigur  a releelor de cale la cdc cu 
alimentare permanent  sau neatragere sigur  a releelor la cdc alimentate 
în impulsuri, în cazul aplic rii untului. 

Instr.351 art.137 

Neverificarea altern rii polarit ii instantanee  de alimentare a cdc. Instr.351 art.149, c) 
Neefectuarea m sur torilor de tensiune sau curent la releele de cale la 
efectuarea probei de untare a cdc 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la releele de cale sau receptoarele 
de cale, precum i la intrarea în decodificator ,la scoaterea siguran elor de 
alimentare. 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor dintre sala 
de relee i transformatorii din piche ii de releu ai cdc 

Tectura la instr.351, art.154,e) 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  Instr.351 art.94, a) 



permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la executarea unui 
parcurs la linie ocupat  

 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia instala iile CELS,  nu trebuie s  
permit  punerea pe liber al semaforului de intrare la o linie liber , vecin  
cu o linie a c rei marc  de siguran  din cap tul de sta ie, de unde se 
prime te trenul, este ocupat  

Instr.351 art.94, b) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia în cazul ocup rii accidentale a unei 
sec iuni izolate din parcurs, precum i f r  gabarit, semnalele  luminoase 
care comand  acel parcurs trebuie s  treac  automat pe oprire. 

Instr.351 art.126, a) 
 

Neverificarea  condi iei potrivit c reia semnalele luminoase de intrare, 
ie ire, de trecere i de  parcurs trebuie s  treac   în mod automat pe 
oprire, imediat ce trenul a intrat pe prima sec iune izolat  din spatele 
semnalului i s  nu revin  pe liber decît prin executarea unei noi comenzi 
i eliberarea sec iunilor izolate de c tre tren. 

Instr.351 art.126, b) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia „Blocul de linie automat simplificat 
nu trebuie s  permit  expedieri succesive a mai multor trenuri la interval 
de sector de bloc de la sta ia expeditoare spre sta ia primitoare, neavînd 
semnale intermediare” 

Expedieri sau plec ri de trenuri f r  cale 
liber  sau f r  consim mântul în blocul 
de linii al sta iei vecine; 
 

Instr.351 art.84 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  trebuie s  permit  circula ia trenurilor în orice sens, numai dup  
primirea consim mîntului în bloc de la sta ia primitoare 

Instr.351 art.85, a) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  trebuie s  exclud  posibilitatea expedierilor din sens contrar, dup  
primirea consim mîntului prin bloc  pentru circula ia  într-un anumit 
sens 

Instr.351 art.85, b) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia, dup  dep irea de c tre tren a 
semnalului de ie ire,”Blocul de linie semiautomat cu relee”, s  nu permit  
ca sta ia care a expediat trenul s  nu mai poat  expedia un al doilea tren 
în acela i sens de mers înainte de primirea reavizului de sosire de la sta ia 
primitoare i înainte de primirea unui nou consim mînt de expediere 

Instr.351 art.85, c) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia ”Blocul de linie semiautomat cu 
relee”  nu trebuie s  permit  ca  sta ia primitoare s  poat  da reavizul de  
sosire decît dup  punerea semnalului de intrare pe oprire 

Instr.351 art.85, e) 
 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului 

Expedieri sau plec ri de trenuri în alt  
direc ie de mers decât cea prev zut , cu 
atacarea macazului care d  acces la acea 
direc ie de mers; 

Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 

Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 



macaz. 
Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 
macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care 
trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 
siguran ele din circuitul de control al macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 
pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz 

Tectura la instr.351, art.154,e) , 
art.160, d) 
 

Neefectuarea  probelor de bun  func ionare i concordan  a instala iilor 
peste care urmeaz  s  treac  trenul,  în toate cazurile cînnd prin natura 
lucr rilor efectuate au fost scoase i repuse pe borne fire din circuitele de 
comand  i control ale macazurilor i din alte instala ii. 

Instr.nr.351, art.331,c) 
 

Neverificarea condi iei potrivit c reia indicatoarele de direc ie trebuie s  
indice precis, prin litere iluminate alb simplu, direc ia de mers a trenului 

Instr.nr.351, art.308,a) 
 

Neefectuarea probelor de bun  func ionare sau neremedierea 
deranjamentelor la  sistemului de acoperire prin blocarea parcursurilor de 
circula ie c tre linia curent  închis (BILC/BDLC), în sta iile înzestrate cu 
instala ii CED i CE. 

Expedieri sau plec ri de trenuri pe linie 
închis , f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice 

Ordinul DGI nr.1144/2438/1998 

Neverificarea condi iei potrivit c reia indicatoarele de linie trebuie s  
indice precis, prin cifre iluminate verde, num rul liniei de pe care este 
permis  ie irea trenului în linie curent  . 

Dep irea de c tre trenuri a m rcii de 
siguran  în cazul semnalelor de ie ire de 
grup, f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice 

Instr.nr.351, art.308,b) 

Neîntocmirea i inerea la zi  a gabaritelor minime libere reale  ale 
instala iilor la nivelul sec iilor CT i a diviziei instala ii, în care trebuie s  
se înscrie transporturile negabaritice inclusiv cele înso ite de contur. 

Lovirea lucr rilor de art , construc iilor, 
instala iilor sau altor vehicule feroviare, 
de c tre transporturi cu gabarit dep it, de 
c tre vagoane cu înc rc tura deplasat  sau 
cu p r ile mobile neasigurate sau 
neînchise, respectiv de c tre piese sau 
subansambluri ale vehiculelor feroviare 
sau ale înc rc turii din acestea, în urma 
c rora nu au fost înregistrate deraieri de 
vehicule feroviare 

Anexa nr.9 la Instr.328 art.1(1) 

Darea avizului de admitere la transport a transporturilor negabaritice f r  
verificarea rezervelor minime instruc ionale în aliniament i curbe, ptr. 
înscrierea transportului pe lîng  instala ii. 

Anexa 10 la Instr.328 art.2(1) 

Neurm rirea înscrierii conturului  transporturilor negabaritice ,pe ambele 
p r i prin punctele critice men ionate în aprobarea de circula ie de c tre 
înso itorii desemna i i neac ionarea semnalului de alarm  de c tre 
ace tea în cazul în care conturul atinge instala ia sau pericliteaz  
siguran a  circula iei sau integritatea înc rc turii. 

Instr.328 art.20(2) 

Neluarea m surilor de oprire a trenurilor de c tre înso itorii 
transporturilor negabaritice, atunci cînd transporturile respective atinge 

Instr.328 art.20(5) 



instala ia sau pericliteaz  siguran a  circula iei sau integritatea 
înc rc turii. 
Neefectuarea probei de anularea comenzii la scoaterea becului  cu 
verificarea tensiunii reziduale la releul de foc i a curentului de mers în 
gol al transformatorului de foc 

Efectuarea de comenzi eronate pentru 
circula ia trenurilor ca urmare a 
func ion rii defectuoase, a neremedierii 
defec iunilor sau neverific rii instala iilor 
de centralizare i telecomand  

Tectura la instr.nr.351, art.128,b) 

Neefectuarea probei de anularea comenzii la întreruperea unui fir în 
primarul transformatorului de foc de semnal 

Tectura la instr.nr.351, art.128,c) 

Neefectuarea  m sur torilor privind tensiunea rezidual  la releele de foc 
i curentul de mers în gol la transformatoarele de foc 

Tectura la instr.nr.351, art.128,b) 

Neefectuarea  probelor de bun  func ionare i concordan  a instala iilor 
peste care urmeaz  s  treac  trenul,  în toate cazurile cînd prin natura 
lucr rilor efectuate au fost scoase i repuse pe borne fire din circuitele de 
comand  i control ale macazurilor i din alte instala ii. 

Instr.nr.351, art331,c) 
 

Neasigurarea gabaritului de liber  trecere dup  terminarea lucr rilor la 
instala iile SCB, respectiv dup  terminarea opera iilor de înc rcare-
desc rcare în linie curent  sau pe liniile sta iei a materialelor necesare 
efectu rii lucr rilor sau rezultate în urma acestora. 

Lovirea de c tre trenuri a vehiculelor 
feroviare care se pot scoate de pe linie cu 
bra ele, a materialelor, utilajelor, 
dispozitivelor, pieselor i instala iilor 
aflate în gabaritul de liber  trecere, în 
urma c rora nu au avut loc deraieri de 
vehicule feroviare 

R.005,art.14. (2) 

Înscrierea instala iilor în  gabaritul pentru elementele instala iilor 
feroviare 
, 
 
 

Instr.328, plan a nr.4 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului 

Deraieri de vehicule feroviare Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 
macaz. 

Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 

Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 
macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care 
trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 
siguran ele din circuitul de control al macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 
pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz 

Tectura la instr.351, art.154,e), 
art.160, d) 

Neefectuarea  probelor de bun  func ionare i concordan  a instala iilor 
peste care urmeaz  s  treac  trenul,  în toate cazurile cînd prin natura 

Instr.nr.351, art331,c) 
 



lucr rilor efectuate au fost scoase i repuse pe borne fire din circuitele de 
comand  i control ale macazurilor i din alte instala ii. 
Neefectuarea probei de nelipirea vîrfului acului de contraac, cu formarea 
între ele anui spa iu liber de 4mm sau mai mult, în dreptul barei de 
ac ionare. 

Tectura la instr.nr.351, art.120,A.a) 

Neverificarea deplas rii  barelor de control astfel încît contactele 
comutatorului automat s  nu stabileasc  circuitul electric de control, cînd 
distan a între ac i contraac , m surat  în dreptul barei de ac ionare, este 
de 4mm sau mai mare. 

Tectura la instr.nr.351, 
art.120,C.1..a) 

Neverificarea existen ei arcurilor electrice anormale între colector i perii  
în timpul func ion rii electromotorului. 

Tectura la instr.nr.351, art.128,m) 

Neverificarea jocului bol urilor de la barele de ac ionare i control, care 
nu trebuie s  dep easc  1 mm. 

Tectura la instr.nr.351, 
art.120,C.2.a) 

Neasigurarea gabaritului de liber  trecere dup  terminarea lucr rilor la 
instala iile SCB, respectiv dup  terminarea opera iilor de înc rcare-
desc rcare în linie curent  sau pe liniile sta iei a materialelor necesare 
efectu rii lucr rilor sau rezultate în urma acestora. 

Lovirea de c tre convoaiele de manevr , 
locomotivele izolate sau alte vehicule 
feroviare la manevr , a vehiculelor 
feroviare care se pot scoate de pe linie cu 
bra ele, a materialelor, a utilajelor, 
dispozitivelor, pieselor i a instala iilor 
aflate în gabaritul de liber  trecere, în 
urma c ror nu au fost înregistrate deraieri 
de vehicule feroviare 

R.005,art.14. (2) 

Înscrierea instala iilor în  gabaritul pentru elementele instala iilor 
feroviare 
, 
 
 

Instr.328, plan a nr.4 

Neefectuarea  probelor de untare la cdc, prin aplicarea untului în 
locurile prev zute 

Sta ionarea vehiculelor feroviare peste 
marca de siguran , dup  terminarea 
activit ilor de manevr , f r  respectarea 
reglement rilor specifice 

Tectura la instr.351, art.141, g) 

Neluarea m surilor de remediere, sau dup  caz de scoatere din func ie a  
cdc, atunci când din cauza unui strat de rugin , de ghea , de z pad  
presat  sau de murd rie pe ciuperca inei, circuitul de cale î i pierde 
sensibilitatea la untare. 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de untare la terminarea lucr rilor de înlocuire a unei 
ine cu alta ruginit  sau care au ca urm ri depuneri de corpuri str ine pe 

suprafa a inei 

Tectura la instr.351, art.141, i) 

Neefectuarea probei de dezexcitare sigur  a releelor de cale la cdc cu 
alimentare permanent  sau neatragere sigur  a releelor la cdc alimentate 
în impulsuri, în cazul aplic rii untului. 

Instr.351 art.137 

Neverificarea altern rii polarit ii instantanee  de alimentare a cdc. Instr.351 art.149, c) 
Amplasarea incorect  a m rcilor de siguran  i a joantelor izolante fa  
de acestea 

Instr.351 art.133 



Neverificarea  amplas rii corecte  a joantelor  izolante fa  de marca real  
a macazului. 

Instr.351 art.145, b) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune sau curent la releele de cale la 
efectuarea probei de untare a cdc 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la releele de cale sau receptoarele 
de cale, precum i la intrarea în decodificator ,la scoaterea siguran elor de 
alimentare. 

Instr.351 art.137 

Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor dintre sala 
de relee i transformatorii din piche ii de releu ai cdc 

Tectura la instr.351, art.154,e) 

Neîntocmirea i inerea la zi  a gabaritelor minime libere reale  ale 
instala iilor la nivelul sec iilor CT i a diviziei instala ii, în care trebuie s  
se înscrie transporturile negabaritice inclusiv cele înso ite de contur. 

Lovirea lucr rilor de art , construc iilor, 
instala iilor sau altor vehicule feroviare, 
de c tre transporturi cu gabarit dep it, de 
c tre vagoane cu înc rc tura deplasat  ori 
cu p r ile mobile neasigurate sau 
neînchise, respectiv de c tre piese sau 
subansambluri ale vehiculelor feroviare 
sau ale înc rc turii din acestea 

Anexa nr.9 la Instr.328 art.1(1) 

Darea avizului de admitere la transport a transporturilor negabaritice f r  
verificarea rezervelor minime instruc ionale în aliniament i curbe, ptr. 
înscrierea transportului pe lîng  instala ii. 

Anexa 10 la Instr.328 art.2(1) 

Neurm rirea înscrierii conturului  transporturilor negabaritice ,pe ambele 
p r i prin punctele critice men ionate în aprobarea de circula ie de c tre 
înso itorii desemna i i neac ionarea semnalului de alarm  de c tre 
ace tea în cazul în care conturul atinge instala ia sau pericliteaz  
siguran a  circula iei sau integritatea înc rc turii. 

Instr.328 art.20(2) 

Neluarea m surilor de oprire a trenurilor de c tre înso itorii 
transporturilor negabaritice, atunci cînd transporturile respective atinge 
instala ia sau pericliteaz  siguran a  circula iei sau integritatea 
înc rc turii. 

Instr.328 art.20(5) 

Neefectuarea  probelor de bun  func ionare i concordan  a instala iilor 
peste care urmeaz  s  treac  trenul,  în toate cazurile cînnd prin natura 
lucr rilor efectuate au fost scoase i repuse pe borne fire din circuitele de 
comand  i control ale macazurilor i din alte instala ii. 

Executarea eronat  a parcursurilor de 
manevr  ca urmare a manipul rii 
necorespunz toare a instala iilor, 
respectiv a func ion rii defectuoase, a 
neremedierii defec iunilor sau 
neverific rii instala iilor de centralizare i 
telecoman 

Instr.nr.351, art331,c) 
 

Neefectuarea probei de pierderea controlului macazului, cînd se 
deconecteaz  redresorul SR-1000 pentru ambele pozi ii ale macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,n) 

Neefectuarea probei de neexcitare a releului KM atunci cînd în locul  
redresorului SR-1000 se conecteaz  la circuitul de linie electromotorul de 
macaz. 

Tectura la instr.nr.351, art.128,o) 

Neverificarea st rii c zute a arm turilor neutrale ale releelor KM, KMP, 
KMM, atunci cînd se scot siguran ele din circuitul de control al 
macazului 

Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 

Neefectuarea m sur torilor de tensiune la bornele releului KM care Tectura la instr.nr.351, art.128,p) 



trebuie s  fie zero pentru ambele pozi ii ale macazului, atunci cînd se scot 
siguran ele din circuitul de control al macazului 
Neefectuarea  m sur torilor rezisten ei de izola ie a circuitelor în cablu 
pentru manevrarea i controlul electromecanismelor de macaz 

Tectura la instr.351, art.154,e), 
art.160, d) 

Ocuparea de c tre un tren a m rcii de siguran  dintr-un cap t al liniei de 
garare i efectuarea unui parcurs de intrare, ie ire sau trecere pentru alt 
tren, pe linia al turat . 

Neconstatarea de c tre IDM, a gar rii trenului prin indica iile de pe 
luminoschem  sau display sau dup  caz neconvingerea personal sau prin 
raportarea de c tre agen i a acestui lucru. 

Neretragerea i neoprirea manevrei care se execut  pe continuarea 
parcursurilor de primire i / sau expediere a altui tren. 

 Ne untarea unor circuite de cale. 

Nerespectarea prevederilor din Instruc ia de manipulare a instala iei cu 
privire la modul de efectuare a circula iei trenurilor peste sec iunile 
izolate greu untabile. 

 

Coliziuni ce pot avea loc între trenuri sau 
coliziuni între trenuri i alte vehicule 
feroviare în mi care ori în sta ionare, cu 
excep ia celor care pot fi scoase de pe 
linie cu bra ele. În categoria coliziunilor 
de trenuri se includ acost rile între trenuri 
sau cu vehicule feroviare în sta ionare ori 
în mi care, precum i cu obstacole aflate 
în gabaritul de liber  trecere, cu excep ia 
celor care pot fi scoase din gabaritul liniei 
cu bra ele; 

 

Reg. Nr. 005 / 2005, art. 70( 1 ), 
art.77 ( 1 ) , ( 2 ), art. 179. 

Instruc ia de manipulare a 
instala iei. 

Neverificarea  pieselor, instala iilor i agregatelor cuprinse în procesul 
tehnologic de revizie intermediar  

 

Deraieri de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor în circula ie; 

I. nr 201 / 2007, art. 44. ( 3 ), lit. 
a) 

Neremedierea defec iunilor la piesele, instala iile i agregatele la care au 
ap rut probleme în exploatarea locomotivei, semnalate de c tre mecanic 

în carnetul de bord i de c tre revizorul de locomotiv  în nota de 
comand  

I. nr 201 / 2007, art. 44. ( 3 ), lit. 
b) 

Neefectuarea probelor tehnologice de func ionare ale tuturor instala iilor 
de siguran a circula iei i de înregistrare a parametrilor de func ionare a 

locomotivei 

I. nr 201 / 2007, art. 44, ( 3 ), lit. 
c) 



Nesupravegherea prin defilare a trenului la gararea acestuia I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. a) 

Nerevizuirea fiec rui vagon în parte cu ocazia reviziilor tehnice la 
compunere, în tranzit i la sosire. 

Deraieri de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor în circula ie; 

I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. c), art. 
9 ( 2 ) b) si art. 10 ( 4 ) d). 

Neverificarea strângerii bandajelor pe obada ro ilor la vagoanele de 
c l tori 

Deraieri de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor în circula ie; 

I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. d) 

Nenotificarea vagoanelor cu defecte care pun în pericol siguran a 
circula iei – nestabilirea condi iilor de circula ie pentru astfel de situa ii. 

I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. g) 

Neavizarea vagoanelor cu înc rc tura deplasat . 

Nearanjarea înc rc turii. 

I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. j) 

Neremedierea tuturor defectelor însemnate cu creta, necompletarea 
pieselor lips  i înlocuirea  celor rupte, defecte sau uzate peste limitele 

instruc ionale. 

I . nr. 250 / 2005, art. 6, lit. l) 

Neanun area trenurilor la postul de barier   

 

 

 

Loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la 
nivel de c tre trenuri în circula ie; 

 

Reg. Nr. 005 / 2005, art. 17 ( 1 ) 

Neînchiderea barierei de la trecerea la nivel  Reg. Nr. 005 / 2005, art. 16 ( 5 ) 

Neluarea m surilor de oprire a circula iei rutiere i de amplasare a 
barierelor mobile în cazul defect rii barierei de 

la trecerea la nivel. 

Reg. Nr. 005 / 2005, art. 17 ( 15 ) 

 

 

Neoprirea convoiului de manevr  înainte de manevrarea peste trecerea la 
nivel  prev zut  cu IR i neluarea m surilor de oprire a circula iei rutiere 

în acest caz. 

Reg. Nr. 005 / 2005, art. 17 ( 13 ) 



Neoprirea trenului de c tre mecanic, înainte de trecerea la nivel atunci 
când constat  c  bariera este în pozi ie deschis  i a fost avizat de c tre 

IDM  prin ordin de circula ie, c  agentul postului de barier  nu s-a 
prezentat la telefon 

 

 

 

 

 

Loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la 
nivel de c tre trenuri în circula ie; 

Reg. Nr. 005 / 2005, art. 17 (5 - 7) 

Nefunc ionarea semnalului de avarie de la trecerea la nivel în cazul 
defect rii instala iei BAT / SAT. 

 

Neasigurarea semnaliz rii trecerilor la nivel prin instalarea indicatoarelor 
Oprire, Trecere la nivel cu o cale ferat  simpl /dubl , f r  bariere, 

Trecere la nivel cu o cale ferat  simpl /dubl , f r  bariere, prev zut  cu 
instala ie de semnalizare luminoas  automat . 

OUG 195 / 2002, art. 72 

Nerevizuirea, nerepararea si neverificarea func ion rii instala iei de 
înc lzire a vagoanelor i a remorcilor de automotor, în scopul asigur rii 
înc lzirii, climatiz rii sau ventila iei la parametri stabili i.  

Nerevizuirea, nerepararea si neprobarea instala iei de iluminat a 
vagoanelor de c l tori în scopul asigur rii ilumin rii normale a acestora. 

Ie irea locomotivei din unit ile de trac iune  cu  urm toarele piese, 
instala ii i echipamente lips  sau defecte :  

defec iuni la echipamentul electric semnalizate / indicate de instala iile 
respective ale locomotivei, inclusiv punerea la mas   a circuitelor de 
comand  sau de for  ale locomotivei. 

izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din 
circuit prin izolare. 

aparate i circuite de protec ie defecte, scoase din func iune sau 
scurtcircuitate. 

lipsa instala iilor sau echipamentelor necesare function rii în caz de 
avarii. 

Incendii la vehiculele feroviare din 
compunerea trenurilor în circula ie 

I. nr 250 / 2005, art. 7, lit. g) si k) 

I. nr. 201 / 2007, art. 40, lit. o), p), 
q), s) si u). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sting toare de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte 
vizibile. 

 

 

 

 



Neconvingerea de c tre IDM c  linia curent  pân  la sta ia vecin  
nu este ocupat  cu trenuri sau cu vehicule care se scot de pe linie 
cu bra ele i care circul  pe baz  de cale liber . 

Darea comenzii de iesire pentru expedierea unui tren dup  
acordarea c ii libere  sta iei vecine pentru expedierea altui tren. 

Expedierea unui tren, dup  alt tren, pe sistemul în elegerii 
telefonice f r  a se a tepta primirea reavizului de sosire pentru 
primul tren i ob inerea c ii libere pentru trenul urm tor . 

Ne untarea unor circuite de cale. 

Nerespectarea prevederilor din Instruc ia de manipulare a 
instala iei cu privire la modul de efectuare a circula iei trenurilor 
peste sec iunile izolate greu untabile. 

Neverificarea pe teren a sec iunilor izolate greu untabile, în cazul 
efectu rii de parcursuri de circula ie peste  acestea. 

 

expedieri sau plec ri de trenuri când calea 
este ocupat  - tren contra tren sau tren dup  
tren, f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice; 

 

Reg.005 art.197 pct 2 ,pct.5 
art.198, art. 208, ( 2 ), lit. b), art. 

205. 

Instruc ia de manipulare a 
instala iei. 

Neluarea m surilor de c tre IDM de verificare a acoperirii liniei 
închise din sta ie . 

Neeviden ierea liniei închise prin folosirea de t bli e cu inscrip ia ,, 
linia închis ,, aplicate pe butoane,manete sau tabloul de chei, 
precum i  a m surilor din instruc ia de manipulare a instala iilor . 

Neefectuarea circula iei cu respectarea noilor condi ii stabilite cu 
ocazia închiderii liniei. 

Neverificarea liniei i a parcursului de intrare înainte de  darea 
comenzii de intrare.  

Neurm rirea i nerespectarea indica iilor semnalelor fixe i mobile 

  primiri sau intr ri de trenuri în sta ie pe linie 
ocupat  ori închis  cu atacarea macazului care 
d  acces la linia ocupat  sau închis , f r  
respectarea prevederilor din reglement rile 
specifice; primiri de trenuri cu marca de 
siguran  ocupat  la intrare; 

 

Reg.005/2005,  art.325 

I. nr. 201/2007, art. 127 

Instructia de manipulare a 
instalatiei. 



de c tre mecanicul de locomotiv  . 

 

Efectuarea  parcurselor de primire simultane a trenurilor din 
direc ii opuse în sta iile de pe liniile simple f r  respectarea 
condi iilor impuse pentru cazurile când parcursurile de primire a 
trenurilor i continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin 
linii de evitare sau prin linii care pot face aceast  func ie. 

Efectuarea  parcursului de expediere a unui tren simultan cu 
primirea altuia, în sta iile de pe liniile simple, f r  respectarea 
condi iilor impuse pentru cazurile când parcursul de expediere a 
trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire prin 
linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta func ie. 

Neverificarea liniei i a parcursurilor de intrare i  de ie ire. 

primirea simultan  a trenurilor sau expedierea 
unui  tren  simultan  cu  primirea  altui  tren  în  
acela i sens de mers pe parcursuri 
incompatibile; primiri de trenuri cu marca de 
siguran  ocupat  în cap tul opus parcursului 
de primire, f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice; expedieri sau plec ri 
de trenuri cu marca de siguran  ocupat  pe 
parcursul de ie ire. 

Reg.005/2005,  art. 247 

Neasigurarea contra fugirii a vehiculelor feroviare.  

Neasigurarea procentului de frânare . 

 

sc p ri de trenuri sau de vehicule feroviare 
din linie curent  ori din puncte de sec ionare, 
care se angajeaz  pe parcursul de primire sau 
expediere, pe linia curent  ori pe linia de 
evitare/sc pare; sc p ri de trenuri sau de 
vehicule feroviare din puncte de sec ionare cu 
dep irea m rcii de siguran ; 

 

Reg.005/2005,  art.67 – 74 

Reg.006/2005 

Nesolicitarea i neob inerea c ii libere de la sta ia vecin . 

Expedierea unui tren f r  schimbarea orient rii BLA din butoanele 
special destinate i f r  verificarea liniei curente (când orientarea 
automat  a BLA nu este posibil ). 

 

expedieri sau plec ri de trenuri f r  cale liber  
sau f r  consim mântul în blocul de linii al 
sta iei vecine; 

 

Reg.005/2005,  art. 205, art. 208 
( 5 ). 



Netransmiterea de c tre operatorul RC  a dispozi iei scrise cu 
privire la ocuparea liniei curente. 

Punerea în mi care a trenului f r   ca mecanicul s  fie  în posesia 
ordinului de circula ie.  

  

expedieri sau plec ri de trenuri  f r  ordinul 
operatorului de circula ie, pe sec iile cu 
„conducerea centralizat  a circula iei 
trenurilor”; 

Reg.005/2005,  art.223 

Neverificarea liniei i a parcursului de ie ire . 

Transmiterea sau efectuarea dup  caz în mod eronat a comenzii de 
ie ire . 

Neverificarea pe luminoschem  sau pe display  a execut rii corecte 
a parcursului. 

Neverificarea indica iei de liber a semnalului de ie ire . 

expedieri sau plec ri de trenuri în alt  direc ie 
de mers decât cea prev zut , cu atacarea 
macazului care d  acces la acea direc ie de 
mers; 

Reg.005/2005,  art.205 

Neluarea m surilor de c tre IDM de verificare a acoperirii liniei 
închise din sta ie . 

Neluarea m surilor de eviden iere a liniei închise folosind t bli e 
cu inscrip ia ,, linia închis ”, aplicat  pe butoane, manete sau 
tabloul de chei precum i  a m surilor din instruc ia de manipulare 
a instala iilor . 

Neverificarea liniei i a parcursului de intrare înaintea d rii 
comenzii de intrare . 

Neurm rirea i nerespectarea indica iilor semnalelor fixe i mobile 
în timpul parcursului de c tre mecanicul de locomotiv . 

 

expedieri sau plec ri de trenuri pe linie 
închis , f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice; 

Reg.005/2005,  art.325  

I. nr. 201/2007, art. 127 

 

 

Punerea trenului în mi care f r  primirea semnalului ,,pornirea 
trenului” sau f r  indica ia de liber a semnalului de ie ire i f r  ca 
mecanicul s  fie în posesia ordinului de circula ie în cazul 

plecarea trenurilor dintr-un punct de 
sec ionare f r  a avea dreptul de a ocupa linia 
curent  i f r  respectarea prevederilor din 

Reg.005/2005,  art.197 -198, art. 
223  



defect rii semnalului de ie ire. 

 Punerea în mi care a trenului de c tre mecanicul trenului, pe sec ii 
cu conducere centralizat  f r  s  existe dispozi ie transmis  de 
c tre  operatorul RC cu privire la ocuparea liniei curente, respectiv 

f r  ca acesta s  fie în posesia ordinului de circula ie  

reglement rile specifice;  

Neurm rirea i nerespectarea indica iilor semnalelor fixe i mobile 
i a indicatoarelor care ordon  oprirea, de c tre mecanicul de 

locomotiv . 

dep irea de c tre trenuri a semnalelor fixe 
sau mobile, precum i a indicatoarelor care 
ordon  „oprirea", f r  respectarea 
prevederilor din reglement rile specifice, 
respectiv de c tre trenuri de metrou cu 
instala ia ATP izolat ; 

I. nr. 201/2007, art. 127 

 

Nedispunerea de  c tre IDM a ocup rii m rcii de siguran . 

Sta ionarea peste marca de siguran  f r  ca IDM s  înmâneze 
ordinul de circula ie  pentru acest caz.  

dep irea de c tre trenuri a m rcii de 
siguran  în cazul semnalelor de ie ire de 
grup, f r  respectarea prevederilor din 
reglement rile specifice; 

Reg.005/2005,  art. 171 ( 3 ). 

Nerespectarea condi iilor  înscrise în ordinul de circula ie, livrete 
de mers i / sau în  BAR cu privire la vitezele maxime admise. 

Neîntocmirea i neînmânarea ordinului de circula ie în cazul 
introducerii unor restric ii de vitez  neprev zute sau modificate fa  
de BAR. 

 

dep irea de c tre trenuri a vitezelor maxime 
admise de linie, a vitezelor maxime stabilite 
pentru categoria de tren respectiv  în livretele 
de  mers  sau  prin  ordin  de  circula ie,  a  
treptelor restric iilor de vitez ; 

Reg.005/2005,  art. 328 ( 2 ). 

Îndrumarea transporturilor excep ionale pe alt  rut  decât cea 
prev zut  în ,,acordul de pricipiu’’. 

Efectuarea m sur torilor de c tre  personal neautorizat în acest 
scop . 

Înscrierea gre it  a m sur torilor în procesul verbal întocmit de 

lovirea lucr rilor de art , construc iilor, 
instala iilor sau a altor vehicule feroviare de 
c tre transporturi cu gabarit dep it, de c tre 
vagoane cu înc rc tura deplasat  ori cu p r ile 
mobile neasigurate sau neînchise, respectiv de 
c tre piese ori subansambluri ale vehiculelor 
feroviare sau ale înc rc turii acestora, în urma 

I. nr. 328  



c tre membrii comisiei.     

Introducerea în tren a vagoanelor cu înc rc tura deplasat  , 
înc rcate cu containere cu u ile deschise , vagoane cu domele sau 
gurile de înc rcare de pe acoperi   deschise, a vagoanelor cu 
înc rc tura pe o parte sau nedesc rcate complet ,vagoane ale c ror 
u i sunt c zute de pe ina de rulare i care sunt expuse c derilor în 
parcurs , a vagoanelor descoperite sau acoperite , cu u i clape 
desprinse sau deschise, precum i vagoane descoperite cu 
dispozitive de închidere incomplete sau defecte , a vagoanelor 
goale cu epu e nea ezate în loca ul lor , ie ite din gabarit sau cu 
dispozitivele de asigurare a înc rc turii nefixate în pozi ia de 
repaus. 

Defectarea accidental   prin desprinderea unor piese ale vagonului. 

c rora nu au fost înregistrate deraieri de 
vehicule feroviare; 

Nerespectarea prevederilor din instruc ia de manipulare a 
instala iei. 

Neefectuarea reviziei instala iilor la intrarea în serviciu  

Neorganizarea i nesupravegherea activit ii de circula ie în caz de 
deranjament conform situa iei nou create , de c tre eful statiei sau 
de c tre înlocuitorul  acestuia . 

Neefectuarea controlului st rii tehnice a instala iilor SC la 
periodicitatea prev zut . 

efectuarea de comenzi eronate pentru 
circula ia trenurilor ca urmare a func ion rii 
defectuoase, a neremedierii defec iunilor sau 
a neverific rii instala iilor de centralizare i 
telecomand ; 

Reg.005/2005,  art. 21 – 24, 26. 

Instruc ia de manipulare a 
instala iei. 

Neasigurarea procentului de frânare. 

Calculul gre it ,respectiv înscrierea eronat  a datelor referitoare la 
masa frânat  automat i masa real frânat  automat, în ar tarea 
vagoanelor . 

Neverificarea datelor înscrise în ar tarea vagoanelor de c tre IDM, 

îndrumarea trenurilor cu procentul de mas  
frânat  neasigurat în conformitate cu livretul 
de mers corespunz tor categoriei trenului 
respectiv, precum i a trenurilor de lucru în 
activitatea de metrou, f r  asigurarea 
procentului de mas  frânat  pentru men inerea 
pe loc sau cu conducta general  de aer 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precum i neverificarea procentului de frânare înscris în livret. întrerupt , indiferent dac  procentul de mas  
frânat  este sau nu asigurat; 

Neverificarea liniei de primire / expediere i a parcusurilor 
aferente. 

Neefecturea probelor de func ionare  dup  terminarea lucr rilor 
CT, L.  

 

executarea eronat  a parcursurilor de intrare, 
de ie ire sau de trecere a trenurilor; 

Reg.005/2005,  art. 204,207. 

Circula ia vehiculelor  f r  motor care se pot scoate de pe linie cu 
bra ele de la o sta ie la alta, f r  cale liber  sau dup  caz f r  
încuviin are scris  sau program de mers decadic. 

Neînmânarea ordinului de circula ie în cazul circula iei pe baz  de 
încuviin are. 

Neefectuarea circula iei vehiculelor f r  motor care se pot scoate 
de pe linie cu bra ele, pe baz  de cale liber  atunci când circul  pe 
por iuni de linie unde vitezele maxime de circula ie ale trenurilor 
sunt mai mari de 100 km / h. 

Neîncuno tintarea mecanicilor de locomotiv  prin ordin de 
circula ie cu privire la circula ia acestor vehicule f r  motor, atunci 
când acestea circul  pe baza programului de mers stabilit decadic 
sau pe baza încuviin rii scrise. 

 

lovirea de c tre trenuri a vehiculelor 
feroviare care se pot scoate de pe linie cu 
bra ele, a materialelor, utilajelor, 
dispozitivelor, pieselor i instala iilor aflate în 
gabaritul de liber  trecere, în urma c rora nu 
au avut loc deraieri de vehicule feroviare. 

 

Reg.005/2005,  art.289 – 292. 

Neefectuarea lucr rilor de punere în siguran  a c ii f r  joante pe 
zonele cu temperaturi de fixare mai mici de 170 C  - inacceptabil 

Deraierea vehiculelor feroviare 

Instruc ia 341 pentru alc tuirea, 
între inerea i supravegherea c ii 
f r  joante art.21 pct.21.2 

Exploatarea c ii f r  joante pentru tronsoanele fixate la temperaturi 
mai mari de 27o C - inacceptabil 

Instruc ia 341 pentru alc tuirea, 
între inerea i supravegherea c ii 
f r  joante art.21 pct.21.1 



Neluarea m surilor de punere în siguran  a zonelor de respira ie 
CFJ ap rute în urma ruperilor de in  sau execu ia altor lucr ri cu 
sec ionarea CFJ fixate provizoriu la temperaturi mai mici de 170C - 
inacceptabil 

Instruc ia 341 pentru alc tuirea, 
între inerea i supravegherea c ii 
f r  joante art.5 

Executarea lucr rilor pe CFJ f r  respectarea m surilor de siguran a 
circula iei prev zute în Instruc ia 341 pentru alc tuirea, între inerea 
i supravegherea c ii f r  joante - inacceptabil 

Instruc ia 341 pentru alc tuirea, 
între inerea i supravegherea c ii 
f r  joante anexa 6a si 
I.317/2004 anexa 5c 

Executarea lucr rilor de repara ie radical  a CFJ la temperaturi 
ridicate în in  (pe timp de var ) f r  respectarea prevederilor 
I.302/1997- inacceptabil 

Instruc ia 302 pentru executarea 
lucr rilor de repara ie radical  a 
liniilor de cale ferat   cap II 
pct.C al.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Neluarea m surilor de înlocuire a inelor defecte de categoria I-a pe 
CFJ - inacceptabil 

Instruc ia 306 pentru 
determinarea defectelor inelor 
i verificarea inelor în cale  

pct.3.4 

Exploatarea c ii f r  joante pentru tronsoanele fixate la temperaturi 
mai mari de 27o C - inacceptabil 

Instruc ia 341 pentru alc tuirea, 
între inerea i supravegherea c ii 
f r  joante art.5 

Neefectuarea m sur torilor i lucr rilor la linie pe calea cu joante în 
perioada 15.IV-15.X, cu respectarea condi iilor de siguran  - 
inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.10, litera E 

Neefectuarea m suratorilor i lucr rilor pe aparatele de cale cu 
respectarea condi iilor de siguran  - inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  cap.II, art.18, 
art.19, art.20 

Nerespectarea prevederilor de siguran  privind introducerea 
restric iilor de vitez  sau închiderea liniilor, acoperirea cu semnale 
mobile a por iunilor de linie închise sau sl bite - inacceptabil 

Regulamentul 004 de 
semnalizare cap VI.1, VI.2 

Neverificarea i neînlocuirea conform reglement rilor în vigoare a 
inelor de cale ferat  defecte - inacceptabil 

  Instruc ia 306 pentru 
determinarea defectelor inelor 
i verificarea inelor în cale 

cap.3 
Neracordarea conform prevederilor instruc ionale a zonelor ciuruite 
cu cele neciuruite în cadrul lucr rilor de ciuruire integral  a prismei 
de piatr  spart  cu ma inile grele de cale - inacceptabil 

Instructia 302 pentru executarea 
lucrarilor de reparatie radicala a 
liniilor de cale ferat  

Neluarea m surilor de siguran  privind remedierea defectelor de Instruc ia nr.329 pentru folosirea 



gradul 5 i 6 depistate la verificarea liniilor curente i directe cu 
vagonul de m surat calea - inacceptabil 

vagoanelor i c rucioarelor de 
m surat calea  cap 6, punctul 6.7 

Nerespectarea reglement rilor specifice privind verificarea, 
m surarea i între inerea diagonalelor CF i a curbelor de dup  
aparatele de cale - inacceptabil 

Instruc ia 305 privind termenelor 
i a ordinei în care trebuie 

effectuate reviziile c ii fisa 3, 
art.3, fisa 4 art.5, art.8, 
Disp.12/2000 

Nerespectarea normelor privind men inerea  integrit ii i normelor 
de calitate a c ii pe poduri - inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  cap VII, art.28, 
art.29 

Nerespectarea prevederilor de siguran  referitor la între inerea 
zonelor cu terasamente instabile - inacceptabil 

Instruc iunile 309 pentru revizia 
si între inerea podurilor de cale 
ferat  

Neasigurarea vizibilit ii în zona trecerilor la nivel datorit  
vegeta iei - inacceptabil 

Lovirea vehiculelor rutiere la trecerile la nivel 
cu calea ferat  de c tre trenuri în circula ie 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii 

Amplasarea de construc ii, garduri, etc în interiorul triunghiului de 
vizibilitate -inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii 

Lipsa indicatorilor rutieri la trecerile la nivel - inacceptabil 
Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii 

Montarea  indicatorilor rutieri la trecerile la nivel în pozi ii care 
împiedic  vizibilitatea lor - inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii 

Alc tuirea necorespunz toare a p r ii carosabile în TN - 
inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii 

Folosirea monoraiurilor pentru transportul materielelor f r  a fi 
supravegheat de personal autorizat i f r  agen i de acoperire - 
inacceptabil 

Ordinul   313/131 din 
01.04.1974 punctul 4, 5, 6 

Folosirea monoraiurilor pentru transportul inelor, materialelor i 
sculelor grele f r  încuviin area IDM - inacceptabil 

Ordinul  313/131 din 01.04.1974 
punctul 3 

Stabilirea în mod necorespunzator a condi iilor de retragere a 
monoraiului în zonele din sta ie unde gabaritul este redus (rampe , 
peroane înalte , garduri , stâlpi) -inacceptabil 

Ordinul  313/131 din 01.04.1974 
punctul 7 



Depozitarea materialelor, sculelor i vehiculelor feroviare care se 
pot scoate de pe linie cu bra ele  în interiorul gabaritelor de liber  
trecere - inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.12 pct 19 a, 
b, art.13 pct.(1-4); RET 
002/2001 cap I sect a-2-a, art.27 
(1), (2), Reg.005/2005, sect a-2-
a art.12, 13 (1), (2), (3), (4 

Men inerea în cale a unei torsion ri a c ii >15mm i înclinarea 
rampei defectului >1/166 - inacceptabil Deraierea vehiculkelor feroviare 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.7 pct  A 4 

Amplasarea trecerilor la nivel peste aparatele de cale, peste liniile 
de garare, peste mai mult de trei linii - inacceptabil Lovirea vehiculelor feroviare, deraiere 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.11 pct  2.2, 
2.3, 2.4 

Amplasarea joantelor în cuprinsul trecerilor la nivel - inacceptabil 

Deraierea vehiculelor feroviare 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.11, pct. 3.2 

Men inerea în cale a aparatelor de cale cu urm toarele defecte: 
-desfacerea leg turilor între ace sa între bara de conexiune i ce de 
trac iune 
-nelipirea vârfuli acului de contraac cu 4mm 
-nivelul acului mai jos decât al contraacului 2mm 
-uzura vertical  a acelor i vârfului inimii >8mm - inacceptabil 
 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.20 

Men inerea în cale a traverselor rele la: 
-joante – în cuprinsul aparatelor de cale – pe podur I -inacceptabil 
 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.25 

Men inerea în exploatare de piese cr pate la tablierele metalice, 
piese nituite cu nituri lips , fisuri în cordoanele de sudur  la poduri 
sudate - inacceptabil 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii  art.29, pct.1,2,3 

Reducerea vitezei de circula ie când condi iile speciale nu pemit 
introducerea de supraîn l ri - nedorit Deraiere, uzura firului exterior, deriparea c ii 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii -Art.2 pct 6 

Sporirea insuficien ei de supraân l are de la 70 mm la 90 mm i 
cre terea vitezeleor de circula ie cu 10km/h f r  a modifica 
supraîn l rile efective calculate pentru I=70 mm - nedorit 

Deraiere, uzura firului exterior, sc derea 
confortului 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii -Art.2 pct 11 

 Deraierea vehiculelor feroviare, diminuare Instruc ia nr. 314 de norme i 



Amplasarea racord rii declivit ii în profil în lung în curbele de 
recordare, în cuprinsul aparatelor de cale - nedorit 
 
 
 

confortului calatorilor toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii -Art.6 pct 3, 4 

Neremedierea la termenele reglementate a defectelor liniilor 
rezultate în urma m sur torilor efectuate cu vagonul de m surat 
calea - nedorit  

Instruc ia nr. 329 pentru 
folosirea vagoanelor de m surat 
calea – cap. 6, art. 6.7 

Neintroducerea treptelor de restric ii de vitez  reglementate în cazul 
depist rii defectelor la linii rezultate ca urmare a  m sur torilor 
efectuate cu vagonul de m surat calea – inacceptabil. 

Instruc ia nr. 329 pentru 
folosirea vagoanelor de m surat 
calea – Anexa 1, tabelul 6. 

Neavizarea prin ordin de circula ie a restric iilor de vitez  
neprev zute, pân  la înscrierea lor în BAR - inacceptabil. 

Dep irea de c tre trenuri a treptelor 
restric iilor de vitez .  

Instruc iuni pentru restric ii de 
vitez , închideri de linie i 
scoateri de sub tensiune – nr. 
317 – Art. 16 

Nerespectarea m surilor de siguran  pe timpul închiderilor de linie 
- inacceptabil. 

Expedieri sau plec ri de trenuri pe linie 
închis  

Instruc iuni pentru restric ii de 
vitez , închideri de linie i 
scoateri de sub tensiune – nr. 
317 – cap. V, art. 114 i  
sec iunea a 3-a 
Regulamentul de semnalizare nr. 
004- art.108, 114. 

Nerespectarea gabaritului de liber  trecere de c tre elementele de 
construc ie ale podurilor, tunelurilor, trecerilor la nivel, instala iilor 
i cl dirilor din sta ii i de-a lungul liniei curente i orice obiecte 

sau materiale – inacceptabil. 

Lovirea  vehiculelor feroviare  

Instruc iuni nr. 328 pentru 
admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe 
infrastructura feroviar  public  - 
-art.5 

Nerespectarea condi iilor i m surilor de siguran a circula iei 
necesare la executarea lucr rilor de linie, lucr ri de art  i 
terasamente - inacceptabil 

Deraierea vehiculelor feroviare 

Instruc iuni pentru restric ii de 
vitez , închideri de linie i 
scoateri de sub tensiune – nr. 
317 –Anexa 5a 

Nesemnalizarea por iunilor de linie sl bit  din linie curent  -  
inacceptabil 

Deraiere,  Dep irea de c tre trenuri a 
vitezelor maxime admise de linie 

Regulamentul de semnalizare nr. 
004 –art. 98, 99, 100, 
101,102,103 

Amplasarea necorespunz toare a m rcii de siguran , lipsa de 
vizibilitate -  inacceptabil 

Dep irea de c tre trenuri a m rcii de 
siguran , acost ri între trenuri sau cu 
vehicule feroviare în sta ionare sau în mi care 

Regulamentul de semnalizare nr. 
004 – art 136 



Amplasarea necorespunz toare sau lipsa indicatoarelor permanente 
de vitez  -  inacceptabil 

Dep irea de c tre trenuri a treptelor 
limit rilor  de vitez  

Regulamentul de semnalizare nr. 
004 – art. 141 

Amplasarea necorespunz toare sau lipsa indicatoarelor de fluier -  
inacceptabil 

Loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la 
nivel, ale persoanelor pe poduri mai lungi de 
30 m, tuneluri 

Regulamentul de semnalizare nr. 
004 - art. 142 

Neasigurarea dimensiunilor corespunz toare a prismei de piatr  
spart  - inacceptabil erpuire 

Instruc ia nr. 314 de norme i 
toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii – art.14 

Neintroducerea restric iilor de circula ie pe timp de ninsoare i de 
viscol – inacceptabil 
 

Înz peziri ale trenurilor 

Instruc iuni nr. 311 pentru 
preîntâmpinarea i combaterea 
înz pezirilor la calea ferat  – art. 
232, 233,234, 235,236 

Neintroducerea  restric iilor de circula ie peste por iunile de linie 
expuse pericolului de inunda ii în timpul ploilor toren iale -  nedorit 

Deraierea  vehiculelor feroviare 

Instruc iuni pentru restric ii de 
vitez , închideri de linie i 
scoateri de sub tensiune – nr. 
317 –art. 79 

Neefectuarea activit ilor de urm rire curent  sau special  a 
comport rii în exploatare a podurilor de cale ferat  -nedorit 

Instruc iuni nr. 309 pentru 
revizia i între inerea podurilor 
de cale ferat   

Neamplasarea sau amplasarea necorespunz toare a lucr rilor de 
ap rare împotriva înz pezirii liniilor ferate - nedorit 

Înz peziri ale liniilor cu închiderea circula iei, 
înz peziri ale trenurilor 

Instruc iuni nr. 311 pentru 
preîntâmpinarea i combaterea 
înz pezirilor la calea ferat  – art. 
32 

Neefectuarea lucr rilor pentru prevenirea eventualelor deterior ri 
din inunda ii, ale liniilor, lucr rilor de art  sau terasamente, cât i 
lucr ri care s  permit  evacuarea rapid  a apelor rezultate din 
precipita ii - nedorit 

Deraiere vehiculelor feroviare 

Instruc iunile nr. 312 pentru 
preîntâmpinarea i combaterea 
inunda iilor i ap rarea contra 
ghe urilor – art.27 

Neintroducerea în BAR a restric iilor  de vitez  prev zute – 
acceptabil  

Dep irea de c tre trenuri a treptelor 
restric iilor de vitez   

Instruc iuni pentru restric ii de 
vitez , închideri de linie i 
scoateri de sub tensiune – nr. 
317- cap. VII , art. 147, 148, 
149, 150, 151,152,153,154. 



Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Coliziuni ce pot avea loc intre trenuri sau coliziuni 
intre trenuri si alte vehicule feroviare in miscare 
ori in stationare, cu exceptia celor care pot fi 
scoase de pe linie cu bratele. In categoria 
coliziunilor de trenuri se includ acostarile intre 
trenuri sau cu vehicule feroviare in stationare ori 
in miscare, precum si cu obstacole aflate in 
gabaritul de libera trecere, cu exceptia celor care 
pot fi scoase din gabaritul liniei cu bratele 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

Deraieri de vehicule feroviare din compunerea 
trenurilor in circulatie;  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 



introducerea în exploatare  între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 
Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 
 

Utilizarea în activitatea de între inere a  vagoanelor de produse sau 
servicii feroviare critice care nu îndeplinesc cerin ele specificate 

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

Utilizarea în activitatea de între inere a  vagoanelor de standuri sau 
dispozitive speciale care in sub control parametri determinan i în 
siguran a circula iei, care nu îndeplinesc cerin ele specificate 

Ordin MT nr. 410/1999 
privind autorizarea 
laboratoarelor de incercari si 
atestarea standurilor si 
dispozitivelor speciale, destinate 
verificarii si incercarii 
produselor feroviare utilizate in 
activitatile de construire, 
modernizare, exploatare, 
intretinere si reparare a 
infrastructurii feroviare si a 
materialului rulant, specifice 



transportului feroviar si cu 
metroul 
 

Preg tirea profesional  necorespunz toare a salaria ilor care 
execut  revizii tehnice la trenuri 

Ordin MTI nr. 815/2010 
privind implementarea si 
dezvoltarea sistemului de 
mentinere a competentelor 
profesionale pentru personalul 
cu responsabilitati in siguranta 
circulatiei si pentru alte categorii 
de personal care desfasoara 
activitati specifice in 
operatiunile de transport pe caile 
ferate din Romania 
 

Asigurarea necorespunz toare în cadrul reviziei tehnice la 
compunere a trenului a pieselor vagoanelor care pot ie i din gabarit 

Loviri ale persoanelor de catre vehicule feroviare 
aflate in miscare, cu exceptia cazurilor de suicid;  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 9 

Nerespectarea prevederilor PTE al sta iei  privind efectuarea 
supravegherii prin defilare a trenului 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap II Sec iunea 7 

Efectuarea reviziei tehnice la compunere fara ca trenul sa fie 
semnalizat 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art.6 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 
introducerea în exploatare  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 



Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 
 

  

Efectuarea necorespunz toare a lucr rilor de revizuire, reparare si 
verificare a instalatiei de incalzire/climatizare i iluminat la 
vagoanele de c l tori înainte de îndrumarea trenului 

Incendii la vehiculele feroviare din compunerea 
trenurilor in circulatie.  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 7 i art. 11 

Efectuarea necorespunz toare a lucr rilor de revizuire, reparare si 
verificare a vagoanelor de marf  înc rcate cu m rfuri periculoase  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 12 

   
Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Primiri sau intrari de trenuri in statie pe linie 
ocupata ori inchisa cu atacarea macazului care da 
acces la linia ocupata sau inchisa, fara respectarea 
prevederilor din reglementarile specifice; primiri 
de trenuri cu marca de siguranta ocupata la 
intrare;  
 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  



1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din 
linie curenta ori din puncte de sectionare, care se 
angajeaza pe parcursul de primire sau expediere, 
pe linia curenta ori pe linia de evitare/scapare; 
scapari de trenuri sau de vehicule feroviare din 
puncte de sectionare cu depasirea marcii de 
siguranta 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Depasirea de catre trenuri a semnalelor fixe sau 
mobile, precum si a indicatoarelor care ordona 
"oprirea", fara respectarea prevederilor din 
reglementarile specifice, respectiv de catre trenuri 
de metrou cu instalatia ATP izolata;  

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 



 Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Depasirea de catre trenuri a marcii de siguranta in 
cazul semnalelor de iesire de grup, fara 
respectarea prevederilor din reglementarile 
specifice;  
 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 



Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime2 
admise de linie, a vitezelor maxime stabilite 
pentru categoria de tren respectiva in livretele de 
mers sau prin ordin de circulatie, a treptelor 
restrictiilor de viteza;  
 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 

Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Asigurarea necorespunz toare în cadrul reviziei tehnice la 
compunere a trenului a pieselor vagoanelor care pot dep i  
gabaritul 

Lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, 
instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de catre 
transporturi cu gabarit depasit, de catre vagoane 
cu incarcatura deplasata ori cu partile mobile 
neasigurate sau neinchise, respectiv de catre piese 
ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale 
incarcaturii acestora, in urma carora nu au fost 
inregistrate deraieri de vehicule feroviare;  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art.9 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 



Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 
introducerea în exploatare  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 
Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 
 

Verificarea necorespunz toare a transporturilor excep ionale Instruc iuni nr. 328/2008 pentu 
admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe 
infrastructura feroviar  public  

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

Îndrumarea trenurilor cu procentul de masa 
franata neasigurat in conformitate cu livretul de 
mers corespunzator categoriei trenului respectiv, 
precum si a trenurilor de lucru in activitatea de 
metrou, fara asigurarea procentului de masa 
franata pentru mentinerea pe loc sau cu conducta 
generala de aer intrerupta, indiferent daca 
procentul de masa franata este sau nu asigurat;  
 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 

Defectarea conductei general  de aer a vagoanelor  Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
Act Nr.  17 RV / H / 110 / Col  
1987 al SNCFR. 
Instruc ia pentru repararea 
frânelor de vagoane Nr. 
938/1986 



Manipularea necorespunz toare a schimb toarelor de regim „gol-
înc rcat” , „marf -persoane” sau „ es-munte” 

Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare art. 46 
REGLEMENTARI  privind  
circulatia trenurilor  de  marfa  
cu  vagoane  SZD  transpuse  nr.  
25A / 206 / 1975 
 

Verificarea necorespunzatoare/neverificarea functionarii franelor 
automate la vagoanele avizate cu nereguli la frana in parcurs 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 10 i art 69 

Întocmirea necorespunz toare a formularului „nota de frâne” Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 55 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la sosirea trenului Deraieri de vehicule feroviare;  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 2 

Avizarea eronat  sau neavizarea in scris sub semnatura de primire a 
personalului OTF care executa manevra de descompunere a 
trenului,  a vagoanelor defecte care pun in pericol siguran a 
circula iei 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 2 

Asigurarea necorespunz toare în cadrul reviziei tehnice la 
compunere a trenului a pieselor vagoanelor care pot ie i din gabarit 

Lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, 
instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de catre 
transporturi cu gabarit depasit, de catre vagoane 
cu incarcatura deplasata ori cu partile mobile 
neasigurate sau neinchise, respectiv de catre piese 
ori subansambluri ale vehiculelor feroviare sau ale 
incarcaturii acestora;  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art.9 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 
introducerea în exploatare  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 
Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 
 

Verificarea necorespunz toare a transporturilor excep ionale Instruc iuni nr. 328/2008 pentu 
admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe 
infrastructura feroviar  public  

Asigurarea necorespunz toare în cadrul reviziei tehnice la 
compunere a trenului a pieselor vagoanelor care pot ie i din gabarit 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art.9 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

 Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului  Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 



Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

 Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 
introducerea în exploatare  

 Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 
Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la sosirea trenului  Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 2 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  înainte de 
îndrumarea trenului 

 Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a probelor de frân  în parcurs, în 
cazul modific rii compunerii trenului 

 Regulamentul nr. 006  de 
remorcare i frânare Cap VI 
Sec iunea a 2-a i Sec iunea a 3-
a 



Verificarea necorespunz toare a transporturilor excep ionale  Instruc iuni nr. 328/2008 pentu 
admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe 
infrastructura feroviar  public  

Verificarea necorespunz toare a personalului cu responsabilitati in 
siguranta circulatiei feroviare 

 HG 117/2010 Regulamentul de 
investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i 
îmbun t ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul 
din România Cap. III Sec iunea 
1  
Regulamentul nr. 005  pentru 
circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare Cap I 
Sec iunea 3 
 

Consumul de bauturi alcoolice sau a substantelor halucinogene în 
timpul serviciului de c tre personalulul cu responsabilitati in siguranta 
circulatiei feroviare 

 ORDINUL MTTc nr. 855/1986 
privind unele m suri pentru 
înt rirea disciplinei în unit ile 
MTTc 
Regulamentul nr. 005  pentru 
circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare Cap I 
Sec iunea a 4-a 
 

Organizarea necorespunz toare a activit ii personalului cu atribu ii 
de conducere, i control 
 

 HG 117/2010 Regulamentul de 
investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i 
îmbun t ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul 
din România Cap. III Sec iunea 
2 art. 17 
Regulamentul nr. 005  pentru 
circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare Cap I 
Sec iunea 4 

Parasirea postului de catre personalul cu responsabilitati in 
siguranta circulatiei feroviare, 

 



 
 

Utilizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
f r  s  de in  autoriza ie specific  func iei 

Executarea serviciului de catre personalul cu 
responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare 
fara a fi autorizat, potrivit reglementarilor 
specifice, in functie, pentru activitatea pe care o 
presteaza sau la instalatia pe care o deserveste, pe 
perioada incetarii temporare a valabilitatii 
autorizatiei sau fara a detine aviz medical si/sau 
aviz psihologic, de aptitudine, in termen de 
valabilitate;  
 

HG 117/2010 Regulamentul de 
investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i 
îmbun t ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul 
din România Cap. III Sec iunea 
2  
Regulament de Exploatare 
Tehnic  Feroviar  nr. 002  art. 
13 
Ordinul MTCT nr. 2262/2005 
privind autorizarea personalului 
cu responsabilitati in siguranta 
circulatiei care urmeaza sa 
desfasoare pe propria raspundere 
activitati specifice transportului 
feroviar 

Utilizarea personalului, in alta activitate cu responsabilitati in SC 
pentru care nu a fost autorizat si/sau autorizatia nu este vizata la 
termenul stabilit; 

Utilizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
f r  s  de in  avize medicale si/sau psihologice  in termen de 
valabilitate 
 

HG 117/2010 Regulamentul de 
investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i 
îmbun t ire a siguran ei 
feroviare pe c ile ferate i pe 
re eaua de transport cu metroul 
din România Cap. III Sec iunea 
2  
Regulament de Exploatare 
Tehnic  Feroviar  nr. 002  art. 
13 

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Darea in exploatare a vehiculelor feroviare, a 
liniilor de cale ferata, precum si a instalatiilor fixe, 

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea Normativului 



in urma operatiunilor de intretinere si reparare, cu 
defecte sau lipsuri, care afecteaza siguranta 
feroviara;  
 

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" 

Neefectuarea sau efectuarea necorespunz toare a recep iei lucr rilor 
de între inere a vagoanelor în ateliere de între inere, înainte de 
introducerea în exploatare  

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare art. 19 
Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MTCT nr. 1405/2006 
privind aprobarea Normei 
tehnice feroviare "Vehicule de 
cale ferata. Vagoane de marfa. 
Prescriptii tehnice pentru 
reparare" 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

Caderea pieselor apartinand vehiculelor feroviare 
sau a incarcaturii din vagoane (partial sau total) si 
a altora similare din trenuri, care afecteaza 
siguranta feroviara;  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Verificarea necorespunzatoare/neverificarea starii de incalzire a 
cutiilor de osie , a carcasei angrenajului si generatorului electric 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II  

Verificarea necorespunz toare a transporturilor excep ionale Îndrumarea transporturilor cu gabarit depasit sau a 
vagoanelor incarcate fara respectarea 
reglementarilor specifice (sarcina pe osie depasita, 
incarcatura deplasata sau neasigurata si altele 
similare);  

Instruc iuni nr. 328/2008 pentu 
admiterea i expedierea 
transporturilor excep ionale pe 
infrastructura feroviar  public  

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

Defecte si deranjamente in activitatea de 
exploatare feroviara – ruperi de osii ;  
 
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Verificarea necorespunzatoare/neverificarea starii de incalzire a 
cutiilor de osie , a carcasei angrenajului si generatorului electric 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II  

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 



Efectuarea necorespunz toare a controlului nedistructiv la osii  Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MT nr. 365/2008 privind 
aprobarea Normei tehnice 
feroviare "Vehicule feroviare. 
Controlul ultrasonic al osiilor 
montate de la vagoane" 
 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

Defecte si deranjamente in activitatea de 
exploatare feroviara – ruperi de roti sau de 
bandaje ;  
  
 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Verificarea necorespunzatoare/neverificarea starii de incalzire a 
cutiilor de osie , a carcasei angrenajului si generatorului electric 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II  

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Efectuarea necorespunz toare a controlului nedistructiv la osii  Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MT nr. 365/2008 privind 
aprobarea Normei tehnice 
feroviare "Vehicule feroviare. 
Controlul ultrasonic al osiilor 
montate de la vagoane" 
 

Nerespectarea prevederilor PTE al sta iei  privind efectuarea 
supravegherii prin defilare a trenului 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap II Sec iunea 7 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice la compunere a 
trenului 

Defecte si deranjamente in activitatea de 
exploatare feroviara -  supraincalzirea cutiei de 
osie. 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 1 

Executarea necorespunz toare a reviziei tehnice în tranzit a trenului Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II Sec iunea 3 

Verificarea necorespunzatoare/neverificarea starii de incalzire a 
cutiilor de osie , a carcasei angrenajului si generatorului electric 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap. II  

Neefectuarea lucr rilor de între inere a vagoanelor conform 
specifica iilor tehnice la intervale stabilite   

Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 

Efectuarea necorespunz toare a controlului nedistructiv la osii  Ordin MTI nr. 315/2011 
privind aprobarea 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" 
Ordin MT nr. 365/2008 privind 
aprobarea Normei tehnice 
feroviare "Vehicule feroviare. 
Controlul ultrasonic al osiilor 
montate de la vagoane" 
 

Nerespectarea prevederilor PTE al sta iei  privind efectuarea 
supravegherii prin defilare a trenului 

Instruc iuni nr. 250/2005 
privind revizia tehnic  i 
între inerea vagoanelor în 
exploatare Cap II Sec iunea 7 



Control fals la EMM - Men inerea în instala ie a colectorului 
electromotorului de la EMM necur at i rezisten ele de eliminare a 
efectului de dioda aferente, întrerupte sau conectate 
necorespunzator poate conduce la efectuarea de comenzi eronate 
pentru circula ia sau manevra trenurilor. 

Coliziuni ce pot avea loc intre trenuri sau 
coliziuni intre trenuri si alte vehicule 
feroviare in miscare ori in stationare, cu 
exceptia celor care pot fi scoase de pe linie cu 
bratele. In categoria coliziunilor de trenuri se 
includ acostarile intre trenuri sau cu vehicule 
feroviare in stationare ori in miscare, precum 
si cu obstacole aflate in gabaritul de libera 
trecere, cu exceptia celor care pot fi scoase 
din gabaritul liniei cu bratele 

Instr.  351,  Art.  120,  C,  lit.  h),  
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a probei de pierdere a controlului macazului când se deconecteaz  
redresorul pentru ambele pozi ii ce poate conduce la efectuarea de 
comenzi eronate pentru circula ia sau manevra trenurilor. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. n), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a probei de neexcitare a releului KM când se monteaz  în locul 
redresorului SR 1OOO electromotorul electromecanismului de 
macaz poate conduce la efectuarea de comenzi eronate pentru 
circula ia sau manevra trenurilor. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. o), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a m sur rii tensiunii la bornele releului KM i verificarea c derii 
armaturilor relelor KMP, KMM i KM când se scot siguran ele din 
circuitul de control, pentru ambele pozi ii ale macazului. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. p), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
la EMM tip EM4 sau WSSB a verificarii existentei distantei 
minime de 2 mm între lamelele de contact si cilindrul de contact de 
la autocomutator, atunci când liniarele de actionare si control si 
acele macazului sunt într-o pozitie, iar autocomutatorul este în 
cealaltå pozitie. 

Instr. 351, Art. 121, lit. a), tecturat 
i modificat de Ordinul nr. 

485/2003 

Control fals la EMM - Neexecutarea probelor de concordan  la 
macazuri când se lucreaz  cu deconect ri de fire de pe borne. 

Instr. 351, Art. 125. 

Control fals la EMM - Neverificarea la EMM tip EM4 i WSSB, a 
lipsei fisurilor i integrit ii ro ilor din ate, a butucului i a tuturor 
din ilor. 

Instr.  351,  Art.  120,  C,  lit.  r),  
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals - Neefectuarea probelor de concordan  la semnalele 
luminoase când se lucreaz  cu deconect ri de fire de pe borne. 

Instr. 351, Art.327. 

Control fals - Neverificarea în cadrul reviziilor planificate sau 
men inerea în instala ie a circuitelor de cale neprotejate împotriva 
str pungerii joantelor izolante. 

Instr. 351, Art. 135 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de untare a circuitului de cale cu urm rirea încadr rii valorilor 
electrice la releul de cale în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 1411it.g), tecturat 

Control fals  - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de scoatere siguran ei de la alimentarea circuitului cu urm rirea 

Instr. 353, Art. 137 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 



valorilor electrice la elementele de recep ie care trebuie s  fie in 
domeniul admis. 

Neverificarea posibilit ii ca s  nu se poat  introduce în pan  pârghia de macaz la 
o întredeschidere de 4mm între ac i contraac. 

Instr. 351 Art. 231 lit.a. 

Control fals - Men inerea în func ie a pedalelor magnetice f r  
respectarea parametrilor mecanici i electrici. 

Instr. 351 Art. 279 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la macaz. R mânerea întredeschisa a 
macazului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351, Art. 231 lita) coroborat 
cu Art.232 lit.a) 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la semnal. R mânerea în pozi ie de 
liber a semnalului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351 Art. 253 

Neverificarea utiliz rii de chei diferite în cuprinsul sta iilor mici la încuietorile cu 
chei pentru controlul pozi iei macazurilor. 

Instr. 351, Art. 219. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a 
m sur torilor de izola ie la cabluri i neluarea de m suri dac  
valoarea m surat  nu se încadreaz  în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 157 lit.c tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art. 158 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
dulapuri a m sur torilor de izola ie a cablajului i neluarea de 
m suri când se constat  necesar  o interven ie. 

Instr. 351, Art. 168 lit.d). tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art.169 

R spuns fals - Nem surarea în cadrul reviziilor la semnale a 
anularii comenzii la scoaterea becului cu verificarea tensiunii 
reziduale la releul de foc si a curentului de mers în gol al transf. de 
foc. 

Instr. 351, Art. 128, lit. b), tecturat. 

R spuns fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
semnale a probei de anulare a comenzii la întreruperea unui fir în 
primarul transformatorului de foc. 

Instr. 351, Art. 128, lit. c), tecturat. 

Neasigurarea vizibilit ii semnalelor. Instr. 351, Art. 127, lit. h), tecturat. 

R spuns fals - Eliminarea unor condi ii de siguran  din schemele 
electrice de execu ie i control al instala iilor. 

Instr. 351, Art. 18, Art.26 lit.a), 
A.rt.111, Art.112. 

R spuns fals - Neexecutarea m sur torilor de eficien  static  a 
inductorilor autostop i neverificarea cotelor de gabarit. 

Instr. Inst. pentru controlul 
automat al vitezei trenurilor 
Capitolul 3  

Efectuarea lucr rilor la instala ii f r  încuviin area IDM. 
 

Instr. 351 Art.320, 322, 327. 
Instr.359 Art.217, 219, 222 

Neverificarea deplas rii barelor de control la EMM astfel încât 
contactele comutatorului s  nu stabileasc  circuitul electric, când 

Deraieri de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor in circulatie;  

Instr. 351,  Art. 120 C) lit.a,  



distan a dintre ac i contraac, m surat  în dreptul barei de ac ionare, 
este de 4 mm sau mai mare. 
Nem surarea for elor remanente la macazurile echipate cu EMM tip 
EM4 WSSB, SBW ce poate avea ca efect desz vorârea macazului 
sub tren. 

Instr. 351, Art. 122 

Neverificarea în cadrul reviziilor planificate a aparatelor de 
comand  sau manevr  a st rii contactelor cheilor i butoanelor de 
manipulare în condi ii speciale i nedepistarea cazurilor de posibile 
realiz ri de contact între lamele normal desf cute f r  ruperea 
plumbului de control poate duce la manevrarea macazului cu 
sec iunea ocupat . 

Instr. 351, Art. 184 

Efectuarea lucr rilor la instala ii f r  încuviin area 1DM. 
Instr. 351 Art.320, 322, 327. 
Instr.359 Art.217, 219, 222 

Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a verific rii i asigur rii 
vizibilit ii instruc ionale a semnalelor de avarie i de semnalizare 
rutiera. 

Loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de 
catre trenuri in circulatie; 

Instr. 351 Art. 207 liLd), Art.208 
lit.a) ib) 

Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a verific rii 
dependen ei dintre semnalele din incinta sta iei i starea de bun  
func ionare a instala iei SAT/BAT din incinta sta iei. 

Instr. 351, Art. 206 lit.b) coroborat 
cu Art.208 

Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a verific rii 
dependen ei dintre semnalele BLA i semnalele de avarie adiacente 
i starea de bun  func ionare a instala iei SAT/BAT din linie 

curent  cu instala ii BLA. 

Instr. 351, Art. 206 lit.a) coroborat 
cu Art.208 

Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a verific rii 
dependen ei dintre inductorii de 2000Hz, semnalele de avarie i 
starea de bun  func ionare a instala iei SAT/BAT din linie curent  
neînzestrat  cu semnale de trecere BLA. 

Instr. 351, Art. 206 lit.e) coroborat 
cu Art.208 

Neverificarea distan ei de avertizare a instala iilor automate de la 
TN. 

Instr. 351, Art. 206 lit.d) coroborat 
cu Art.208 

Neverificarea dependen ei între semnalul de intrare i pozi ia închis  a barierei 
centralizate mecanic. 

Instr. 351, Art. 262 corob. cu 
Art.263 lita) 

Neexecutarea probei de talonare a pârghiilor de macaz. Asigurarea mecanic  a 
parcursului cu macaz talonat, prin ac ionarea pârghiei de parcurs. 

Instr. 289 lit.d 

R spuns fals - Eliminarea unor condi ii de siguran  din schemele 
electrice de execu ie i control al instala iilor. 

Instr. 351, Art. 18, Art.26 lit.a), 
A.rt.111, Art.112. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
dulapuri a m sur torilor de izola ie a cablajului i neluarea de 

Expedieri sau plecari de trenuri cand calea Instr. 351, Art. 168 lit.d). tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 



m suri când se constat  necesar  o interven ie. este ocupata - tren contra tren sau tren dupa 
tren, fara respectarea prevederilor din 
reglementarile specifice; 

coroborat cu Art.169 
Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a m sur rii tensiunii la bornele releului KM i verificarea c derii 
armaturilor relelor KMP, KMM i KM când se scot siguran ele din 
circuitul de control, pentru ambele pozi ii ale macazului. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. p), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
la EMM tip EM4 sau WSSB a verificarii existentei distantei 
minime de 2 mm între lamelele de contact si cilindrul de contact de 
la autocomutator, atunci când liniarele de actionare si control si 
acele macazului sunt într-o pozitie, iar autocomutatorul este în 
cealaltå pozitie. 

Instr. 351, Art. 121, lit. a), tecturat 
i modificat de Ordinul nr. 

485/2003 

Control fals - Neverificarea în cadrul reviziilor planificate sau 
men inerea în instala ie a circuitelor de cale neprotejate împotriva 
str pungerii joantelor izolante. 

Instr. 351, Art. 135 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de untare a circuitului de cale cu urm rirea încadr rii valorilor 
electrice la releul de cale în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 1411it.g), tecturat 

Control fals  - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de scoatere siguran ei de la alimentarea circuitului cu urm rirea 
valorilor electrice la elementele de recep ie care trebuie s  fie in 
domeniul admis. 

Instr. 353, Art. 137 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 

Neverificarea posibilit ii ca s  nu se poat  introduce în pan  pârghia de macaz la 
o întredeschidere de 4mm între ac i contraac. 

Instr. 351 Art. 231 lit.a. 

Control fals - Men inerea în func ie a pedalelor magnetice f r  
respectarea parametrilor mecanici i electrici. 

Instr. 351 Art. 279 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la macaz. R mânerea întredeschisa a 
macazului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351, Art. 231 lita) coroborat 
cu Art.232 lit.a) 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la semnal. R mânerea în pozi ie de 
liber a semnalului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351 Art. 253 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a 
m sur torilor de izola ie la cabluri i neluarea de m suri dac  
valoarea m surat  nu se încadreaz  în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 157 lit.c tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art. 158 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
dulapuri a m sur torilor de izola ie a cablajului i neluarea de 
m suri când se constat  necesar  o interven ie. 

Instr. 351, Art. 168 lit.d). tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art.169 



R spuns fals - Eliminarea unor condi ii de siguran  din schemele 
electrice de execu ie i control al instala iilor. 

Instr. 351, Art. 18, Art.26 lit.a), 
A.rt.111, Art.112. 

Neverificarea utiliz rii de chei diferite în cuprinsul sta iilor mici la 
încuietorile cu chei pentru controlul pozi iei macazurilor. 

Primiri sau intrari de trenuri in statie pe linie 

ocupata ori inchisa cu atacarea macazului care 

da acces la linia ocupata sau inchisa, fara 

respectarea prevederilor din reglementarile 

specifice; primiri de trenuri cu marca de 

siguranta ocupata la intrare;  

 

Instr. 351, Art. 219. 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a probei de neexcitare a releului KM când se monteaz  în locul 
redresorului SR 1OOO electromotorul electromecanismului de 
macaz poate conduce la efectuarea de comenzi eronate pentru 
circula ia sau manevra trenurilor. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. o), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
a m sur rii tensiunii la bornele releului KM i verificarea c derii 
armaturilor relelor KMP, KMM i KM când se scot siguran ele din 
circuitul de control, pentru ambele pozi ii ale macazului. 

Instr. 351, Art. 120, C, lit. p), 
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals la EMM - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate 
la EMM tip EM4 sau WSSB a verificarii existentei distantei 
minime de 2 mm între lamelele de contact si cilindrul de contact de 
la autocomutator, atunci când liniarele de actionare si control si 
acele macazului sunt într-o pozitie, iar autocomutatorul este în 
cealaltå pozitie. 

Instr. 351, Art. 121, lit. a), tecturat 
i modificat de Ordinul nr. 

485/2003 

Control fals la EMM - Neexecutarea probelor de concordan  la 
macazuri când se lucreaz  cu deconect ri de fire de pe borne. 

Instr. 351, Art. 125. 

Control fals la EMM - Neverificarea la EMM tip EM4 i WSSB, a 
lipsei fisurilor i integrit ii ro ilor din ate, a butucului i a tuturor 
din ilor. 

Instr.  351,  Art.  120,  C,  lit.  r),  
tecturat i modificat de Ordinul nr. 
485/2003 

Control fals - Neefectuarea probelor de concordan  la semnalele 
luminoase când se lucreaz  cu deconect ri de fire de pe borne. 

Instr. 351, Art.327. 

Control fals - Neverificarea în cadrul reviziilor planificate sau 
men inerea în instala ie a circuitelor de cale neprotejate împotriva 
str pungerii joantelor izolante. 

Instr. 351, Art. 135 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de untare a circuitului de cale cu urm rirea încadr rii valorilor 
electrice la releul de cale în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 1411it.g), tecturat 

Control fals  - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a probei 
de scoatere siguran ei de la alimentarea circuitului cu urm rirea 
valorilor electrice la elementele de recep ie care trebuie s  fie in 

Instr. 353, Art. 137 tecturat, 
coroborat cu Art.141. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
- nemanipularea corespunzatoare a schimbatoarelor „gol-incarcat” 
si indrumarea trenurilor fara procent de franare asigurat 
 – izolarea nejustificata a instalatiilor de siguranta si vigilenta de pe 
locomotiva 
- depasirea neinstructionala a semnalelor ce ordona oprirea  
– efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri si a probelor de frana 

coliziuni ce pot avea loc intre trenuri sau 
coliziuni intre trenuri si alte vehicule 
feroviare in miscare ori in stationare 
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Ordinul DTV 17DA/610/1987 
OMTI 1684/2012 
I 201/2007 

domeniul admis. 
Neverificarea posibilit ii ca s  nu se poat  introduce în pan  
pârghia de macaz la o întredeschidere de 4mm între ac i contraac. 

Instr. 351 Art. 231 lit.a. 

Control fals - Men inerea în func ie a pedalelor magnetice f r  
respectarea parametrilor mecanici i electrici. 

Instr. 351 Art. 279 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la macaz. R mânerea 
întredeschisa a macazului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351, Art. 231 lita) coroborat 
cu Art.232 lit.a) 

Neexecutarea probei de rupere a transmisiei la semnal. R mânerea 
în pozi ie de liber a semnalului la ruperea transmisiei. 

Instr. 351 Art. 253 

Neverificarea utiliz rii de chei diferite în cuprinsul sta iilor mici la 
încuietorile cu chei pentru controlul pozi iei macazurilor. 

Instr. 351, Art. 219. 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate a 
m sur torilor de izola ie la cabluri i neluarea de m suri dac  
valoarea m surat  nu se încadreaz  în domeniul admis. 

Instr. 351, Art. 157 lit.c tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art. 158 

Control fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
dulapuri a m sur torilor de izola ie a cablajului i neluarea de 
m suri când se constat  necesar  o interven ie. 

Instr. 351, Art. 168 lit.d). tecturat i 
modificat de Ordinul nr. 485/2003, 
coroborat cu Art.169 

R spuns fals - Nem surarea în cadrul reviziilor la semnale a 
anularii comenzii la scoaterea becului cu verificarea tensiunii 
reziduale la releul de foc si a curentului de mers în gol al transf. de 
foc. 

Instr. 351, Art. 128, lit. b), tecturat. 

R spuns fals - Neefectuarea în cadrul reviziilor planificate la 
semnale a probei de anulare a comenzii la întreruperea unui fir în 
primarul transformatorului de foc. 

Instr. 351, Art. 128, lit. c), tecturat. 

R spuns fals - Eliminarea unor condi ii de siguran  din schemele 
electrice de execu ie i control al instala iilor. 

Instr. 351, Art. 18, Art.26 lit.a), 
A.rt.111, Art.112. 



 nerespectarea prevederilor  art. 1(1)  Norma  din 30.06.2004 a 
OMTCT nr. 1193/2004, referitor la înmatricularea vehiculelor 
feroviare. 
                                                                           
 

 
I 250/2005 Cap. II si IV 
 
 
 
OMTCT 1193/2004 

- manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
 
 – nerespectarea vitezelor maxime admise de linie sau materialul 
rulant 

- Efectuarea necorespunzatoare a reviziilor si reparatiilor 
planificate la locomotive 

 - efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri si a probelor de frana 

- efectuarea necorespunzatoare a  reparatiilor la vagaoane 
– nerespectarea normelor si tolerantelor admise la linii de cale 
ferata  
 –neefectuarea lucr rilor de între inere i repara ii a instala iilor  

deraieri de vehicule feroviare din compunerea 
trenurilor in circulatie 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 201/2007 
 
OMT 315/2010 
 
 
I 250/2005 Cap. II si IV 
NTF, specificatii tehnice de 
reparare 
 
 
I 314/1989  
I 341/1980 
 
I 351/1988 

 – nedarea semnalelor cu fluierul locomotivei 
– Neasigurarea vizibilitatii si a  
      semnalizarii conform normelor in  
      vigoare   
 – scoaterea din func ie a instala iilor de semnalizare automat  a 
trecerilor la nivel f r  aprobare 

loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la 
nivel de catre trenuri in circulatie 

 
I 201/2007 
 
 
I 314/1989 
OUG 195/2002 
 
 
I 351/1988 

-Efectuarea necorespunzatoare a reviziilor si reparatiilor planificate 
la locomotive 
 
- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri si a probelor de frana 
 

incendii la vehiculele feroviare din 
compunerea trenurilor in circulatie 

 
OMT 315/2010 
 
 
 
I 250/2005 Cap. II si IV 



 
- manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
- depasirea neinstructionala a semnalelor ce ordona oprirea 
–  imposibilitatea verific rii parcursului de circula ie datorat  lipsei 
becurilor de pe pupitrul de comand  

expedieri sau plecari de trenuri cand calea 
este ocupata - tren contra tren sau tren dupa 
tren 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
 
 
 
R 004/2006 
 
 
 
 
I 351/1988 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - depasirea neinstructionala a semnalelor ce ordona oprirea 
 – imposibilitatea verific rii parcursului de circula ie datorat  lipsei 
becurilor de pe pupitrul de comand  

primiri sau intrari de trenuri in statie pe linie 
ocupata ori inchisa cu atacarea macazului care 
da acces la linia ocupata sau inchisa 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
 
 
 
R 004/2006 
 
 
 
 
I 351/1988 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 

primiri de trenuri cu marca de siguranta 
ocupata la intrare 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

- manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 

primirea simultana a trenurilor sau expedierea 
unui tren simultan cu primirea altui tren in 
acelasi sens de mers pe parcursuri 
incompatibile 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 

primiri de trenuri cu marca de siguranta 
ocupata in capatul opus parcursului de primire 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 

expedieri sau plecari de trenuri cu marca de 
siguranta ocupata pe parcursul de iesire 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 



legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 
– neasigurarea corespunzatoare a procentului de franare 
    - neasigurarea cu saboti de mana privind completarea franarii 
trenului 
 – parasirea neinstructionala a locomotivei 
 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 – lipsa inductorilor din cale 

scapari de trenuri sau de vehicule feroviare 
din linie curenta ori din puncte de sectionare, 
care se angajeaza pe parcursul de primire sau 
expediere, pe linia curenta ori pe linia de 
evitare/scapare 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 201/2007 
I 250/2005 Cap. IV 
OMT 1634/1983 
 

- neasigurarea corespunzatoare a procentului de franare 
    - neasigurarea cu saboti de mana privind completarea franarii 
trenului 
 - parasirea neinstructionala a locomotivei 
 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 – lipsa inductorilor din cale 

scapari de trenuri sau de vehicule feroviare 
din puncte de sectionare cu depasirea marcii 
de siguranta 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
 
I 201/2007 
OMT 1634/1983 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 

expedieri sau plecari de trenuri fara cale libera 
sau fara consimtamantul in blocul de linii al 
statiei vecine 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 – lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

expedieri sau plecari de trenuri fara ordinul 
operatorului de circulatie, pe sectiile cu 
"conducerea centralizata a circulatiei 
trenurilor" 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
R 005/2005 
PTE-ul statiei 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
- lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – imposibilitatea verific rii parcursului de circula ie datorat  lipsei 
becurilor de pe pupitrul de comand  

expedieri sau plecari de trenuri in alta directie 
de mers decat cea prevazuta, cu atacarea 
macazului care da acces la acea directie de 
mers 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 351/1988 

- manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – Nerespectarea normelor de semnalizare a  liniilor inchise 
 

expedieri sau plecari de trenuri pe linie 
inchisa 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 004/2006 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 

plecarea trenurilor dintr-un punct de 
sectionare fara a avea dreptul de a ocupa linia 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 



legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

curenta 

 – izolarea nejustificata a instalatiilor INDUSI 
- conditii meteo nefavorabile 

 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 - Nerespectarea semnalizarii liniilor inchise sau a existentei 
obstacolelor pe liniile de cale ferata.  
 – neasigurarea corespunz toare a intensit ii focurilor luminoase 
ale semnalelor luminoase 

depasirea de catre trenuri a semnalelor fixe 
sau mobile, precum si a indicatoarelor care 
ordona "oprirea"(circulatie) 

 
I 250/2005 Cap. IV 
I 004/2006 
I 317/2004 
I 351/1988 

 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 

depasirea de catre trenuri a marcii de 
siguranta in cazul semnalelor de iesire de grup 

I 250/2005 Cap. IV 
 

- lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 

depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime 
admise de linie, a vitezelor maxime stabilite 
pentru categoria de tren respectiva in livretele 
de mers sau prin ordin de circulatie, a 
treptelor restrictiilor de viteza 
 

I 250/2005 Cap. IV 
 

- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 
- efectuarea necorespunzatoare a 
       lucrarilor de arta sau constructiilor 
 

lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, 
instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de 
catre transporturi cu gabarit depasit, de catre 
vagoane cu incarcatura deplasata ori cu partile 
mobile neasigurate sau neinchise, respectiv de 
catre piese ori subansambluri ale vehiculelor 
feroviare sau ale incarcaturii 
acestora(circulatie) 

I 250/2005,           I 328/2008, 
Anexa II RIV 
I 314/1989 
I 328/2008 
 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
– neânscrierea corect  a condi iilor de circula ie în RRLISC 

efectuarea de comenzi eronate pentru 
circulatia trenurilor ca urmare a functionarii 
defectuoase, a neremedierii defectiunilor sau 
a neverificarii instalatiilor de centralizare si 
telecomanda 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 351/1988; 
R 005/2005 



 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – completarea incorecta a notei de frana 
  

indrumarea trenurilor cu procentul de masa 
franata neasigurat in conformitate cu livretul 
de mers corespunzator categoriei trenului 
respectiv fara asigurarea procentului de masa 
franata pentru mentinerea pe loc sau cu 
conducta generala de aer intrerupta 
 

 
 
I 250/2005 Cap. IV 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 
 

executarea eronata a parcursurilor de intrare, 
de iesire sau de trecere a trenurilor 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 - Nerespectarea normelor in vigoare referitoare la deplasarea 
vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele. 
– nerespectarea condi iilor de lucru înscrise în RRLISC 

lovirea de catre trenuri a vehiculelor feroviare 
care se pot scoate de pe linie cu bratele, a 
materialelor, utilajelor, dispozitivelor, 
pieselor si instalatiilor aflate in gabaritul de 
libera trecere 

RETF 002/2002 
 
I 351/1988 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

iesirea convoiului de manevra, a locomotivei 
la manevra sau a altor vehicule feroviare 
dincolo de limita statiei ori a postului de 
miscare in linie curenta 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 – izolarea nejustificata a instalatiei INDUSI 

- lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 – Nerespectarea semnalizarii liniilor inchise sau a existentei 
obstacolelor pe liniile de cale ferata.  
 – neasigurarea intensit ii fluxului luminos al semalelor luminoase 

depasirea semnalelor fixe sau mobile care 
ordona "oprirea" ori "manevra interzisa", a 
indicatoarelor care interzic trecerea ori a 
marcilor de siguranta de catre convoaiele de 
manevra, locomotiva izolata sau alte vehicule 
feroviare la manevra 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
 
I 201/2007 
I 250/2005 Cap. IV 
I 004/2006 
I 317/2004 
 
I 351/1988 

 
- izolarea nejustificata a instalatiei INDUSI 

- lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 - efectuarea necorespunzatoare a  probelor de frana 
 – Nerespectarea normelor de semnalizare a restrictiilor si 

depasirea de catre convoaiele de manevra, 
locomotivele izolate sau alte vehicule 
feroviare la manevra a vitezelor maxime 
admise de linie, a treptelor restrictiilor de 
viteza, a vitezelor maxime stabilite la 

Reglementari specifice 
PTE 
Ordin de circulatie 
I 250/2005 Cap. IV 
I 317/2004 



limitarilor de viteza si neavizarea instructionala a acestora   
 

manevra R 004 /2006 
 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – Nerespectarea normelor in vigoare referitoare la deplasarea 
vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu bratele 
 – nerespectarea condi iilor de lucru înscrise în RRLISC 

lovirea de catre convoaiele de manevra, 
locomotivele izolate sau alte vehicule 
feroviare la manevra a vehiculelor feroviare 
care se pot scoate de pe linie cu bratele, a 
materialelor, utilajelor, dispozitivelor, 
pieselor si a instalatiilor aflate in gabaritul de 
libera trecere 

 
Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
RETF 002/2000 
I 351/1988; 
R.005/2005. 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 

stationarea vehiculelor feroviare peste marca 
de siguranta, dupa terminarea activitatilor de 
manevra 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 
 – efectuarea necorespunzatoare a 
       lucrarilor de arta sau constructiilor  
 

lovirea lucrarilor de arta, constructiilor, 
instalatiilor sau a altor vehicule feroviare de 
catre transporturi cu gabarit depasit, de catre 
vagoane cu incarcatura deplasata ori cu partile 
mobile neasigurate sau neinchise, respectiv de 
catre piese ori subansambluri ale vehiculelor 
feroviare sau ale incarcaturii 
acestora(manevra) 

I 250/2005,           I 328/2008, 
Anexa II RIV 
I 314/1989 
I 328/2008 
 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 – neânscrierea corespunz toare a condi iilor de circula ie în 
RRLISC 

executarea eronata a parcursurilor de 
manevra, ca urmare a manipularii 
necorespunzatoare a instalatiilor, respectiv a 
functionarii defectuoase, a neremedierii 
defectiunilor sau neverificarii instalatiilor de 
centralizare si telecomanda 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
 
I 351/1988; 
R 005/2005 

 - manipularea necorespunzatoare a instalatiilor de catre IDM 
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

neretragerea si/sau neoprirea manevrei 
potrivit reglementarilor specifice si 
prevederilor planului tehnic de exploatare al 
statiei, in vederea primirii, expedierii sau 
trecerii trenurilor 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – Nerespectarea atributiilor specifice 
      functiilor 
 – neinstruirea personalului i nerespectarea atribu iilor func iei 

neexecutarea de catre personalul feroviar a 
atributiilor de serviciu stabilite in cadrul de 
reglementare specific 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 250/2005, I 328/2008, RET 
002/2000 
I 321/1972 



I 322/1972 
I 323/1972 
I 351/1988 

 - lipsa de atentie 
 – neverificarea personalului la intrarea în serviciu 

executarea serviciului de catre personalul cu 
responsabilitati in siguranta circulatiei 
feroviare aflat sub influenta consumului de 
bauturi alcoolice sau a substantelor 
halucinogene 

 
 
 
OMTT 855/1986 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – nesupravegherea corespunz toare a personalului i nerespectarea 
fi ei de post 

parasirea postului de catre personalul cu 
responsabilitati in siguranta circulatiei 
feroviare 

Instruire – OMT 815/2010 
I 201/2007 
R 005/2005 
I 351/1988;  
fi a  postului 

 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 – Nerespectarea reglementarilor referitoare la autorizarea 
personalului pentru activitatea ce o presteaza 
 – nerespectarea reglement rilor corespunz toare privind folosirea 
personalului la activit i cu responsabilit i în SC 

executarea serviciului de catre personalul cu 
responsabilitati in siguranta circulatiei 
feroviare fara a fi autorizat, in functie, pentru 
activitatea pe care o presteaza sau la instalatia 
pe care o deserveste, pe perioada incetarii 
temporare a valabilitatii autorizatiei sau fara a 
detine aviz medical si/sau aviz psihologic, de 
aptitudine, in termen de valabilitate 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005, RET, OMTCT 
2262/2006, OMT 1260/2013 
I 317/2004 
 
RET 002/2001;  
I 351/1988 

 - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 
 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

expedieri de trenuri fara ordin de circulatie, 
atunci cand reglementarile specifice prevad 
obligativitatea emiterii acestuia 

Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 
I 201/2007 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 

efectuarea serviciului in legatura directa cu 
siguranta circulatiei, dupa depasirea duratei 
de lucru reglementata 

 
OMT 256/2013 

– Nerespectarea normelor in vigoare 
       la liniile de cale ferata 
 

neintroducerea restrictiilor de viteza sau 
neinchiderea liniei in cazurile prevazute in 
reglementarile specifice, neacoperirea cu 
semnale mobile a portiunilor de linii inchise 
sau slabite 

I 314/1989 
I 317/2004 
I 341/1980 
I 300/1982 
I 302/1986 
I 303/2003 

- manipularea necorespunzatoare a instalatiilor  
    - neexecutarea corecta a comenzilor si a dispozitiilor date in 
legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei 

nedarea dispozitiei pentru inchiderea barierei 
sau neinchiderea barierei de la trecerile la 
nivel in vederea trecerii trenurilor; 

 
Instruire – OMT 815/2010 
R 005/2005 



 – neânscrierea corespunz toare condi iilor de circula ie  în 
RRLISC 

neinchiderea barierei de la trecerile la nivel, 
respectiv neoprirea circulatiei rutiere la 
trecerile la nivel dotate cu indicatoare rutiere, 
in vederea trecerii convoaielor de manevra, a 
locomotivelor izolate sau a altor vehicule 
feroviare 

 
 
I 351/1988; 
R005/2005 

- Nerespectarea normelor si 
       tolerantelor la executarea lucrarilor 
      de intretinere si reparare a liniile de 
      cale ferata.  
 
 –neinstruirea, nesupravegherea i nerespectarea instruc iilor de 
serviciu de c tre personalul cu atribu ii în SC,conform 
reglement rilor în vigoare aplicabile la CFR 

efectuarea de lucrari la linii sau la instalatii 
fara respectarea prevederilor din 
reglementarile specifice, referitoare la 
siguranta feroviara 

I 314/1989 
I 341/1980 
I 300/1982 
I 302/1986 
I 303/2003 
R 004/2006 
I351/1988,R005/2005, 
RET02/2001 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
 - efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 

- efectuarea necorespunzatoare a  reparatiilor la vagoane 
 – Nerespectarea normelor si 
       tolerantelor la executarea lucrarilor 
       de intretinere si reparare a liniile de  
       cale ferata.  
 – nerespectarea instruc iilor specifice i a atribu iilor de serviciu 
conform fi ei postului 

darea in exploatare a vehiculelor feroviare, a 
liniilor de cale ferata, precum si a instalatiilor 
fixe, in urma operatiunilor de intretinere si 
reparare, cu defecte sau lipsuri, care afecteaza 
siguranta feroviara 

I 250/2005 Cap. II si III,  
NTF, Specificatii tehnice. 
I 314/1989 
I 341/1980 
I 300/1982 
I 302/1986 
I 303/2003 
I351/1988 

 – efectuarea necorespunzatoare a reviziilor si reparatiilor 
planificate 
 - efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 
 

caderea pieselor apartinand vehiculelor 
feroviare sau a incarcaturii din vagoane 
(partial sau total) si a altora similare din 
trenuri, care afecteaza siguranta feroviara 

 
OMTI 315/2010 
 
I 250/2005 Cap. II,  
 

- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 
 
 

indrumarea transporturilor cu gabarit depasit 
sau a vagoanelor incarcate (sarcina pe osie 
depasita, incarcatura deplasata sau neasigurata 
si altele similare); 

I 250/2005 Cap. II, 

 - lipsa de atentie, de implicare de cunostinte 
- lipsa livretelor de mers 

 

nerespectarea opririlor trenurilor de calatori si 
mixte stabilite in livretele de mers sau in 
mersul intocmit cu ocazia punerii in circulatie 
a trenurilor suplimentare; nerespectarea 

 
I 201/2007 



conditiilor inscrise in ordinul de circulatie, 
privind circulatia trenurilor si manevrarea 
vehiculelor feroviare 

– neânscrierea corespunz toare a condi iilor de manipulare a 
instala iilor în RRLISC 

manipularea neregulamentara a instalatiilor de 
centralizare, semnalizare si comanda care 
poate afecta siguranta feroviara 

RET002/2001,R005/2005, 
I351/1988 

Efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor ruperi de osii NTF, Specificatii tehnice 
Efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor ruperi de roti sau de bandaje NTF, Specificatii tehnice 
Efectuarea necorespunzatoare a lucrarilor si interventiilor la liniile 
de cale ferata 

serpuirea liniilor de cale ferata I 341/1980 
I 314/1989 

- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii 
la trenuri 

- efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor 

supraincalzirea cutiei de osie I 250/2005, NTF, Specificatii 
tehnice 

- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii 
la trenuri 

- efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor 

defectarea vehiculelor feroviare din 
compunerea trenurilor aflate in circulatie sau 
la manevra 

I 250/2005, NTF, Specificatii 
tehnice 

- efectuarea necorespunzatoare a reviziilor si reparatiilor 
planificate 

ruperea pantografului locomotivelor aflate in 
circulatie sau la manevra 

OMTI 315/2010 
NTF 

- efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii 
la trenuri 

- efectuarea necorespunzatoare a reparatiilor 

ruperea trenului I 250/2005, NTF, Specificatii 
tehnice 

 - efectuarea necorespunzatoare a  reviziilor tehnice obligatorii la 
trenuri 
 – neverificarea i neîntre inerea corespunz toare a liniilor de 
contact 

scurgeri din continutul vagoanelor incarcate 
cu substante chimice care pot afecta mediul si 
sanatatea personalului 

I 250/2005 
I 353/1986 

 inundatii, alunecari de teren, inzapeziri, caderi 
de stanci, de copaci sau de alte obstacole 
neprevazute, cutremure, incendii de vegetatie 

 

Înc rc tura distribuit  neuniform pe suprafa a vagonului 
 

Deraierea de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor  în circula ie 

Regulamentul nr.005/2005 
art.56 
 

 

Deraieri de vehicule feroviare 

Îndrumarea transporturilor cu gabarit dep it 
sau a vagoanelor înc rcate f r  respectarea 
reglement rilor specific(sarcina pe osie 
dep it , înc rc tura deplasat  sau neasigurat  
i altele similare) 



Asigurarea necorespunz toare a înc rc turii C derea pieselor apar inând vehiculelor 
feroviare sau a înc rc turii din 
vagoane(par ial sau total) i altele similare, 
din trenuri, care afecteaz  siguran a feroviar  

Nerespectarea metodelor de 
înc rcare Anexa II RIV Volumul 
2 

Îndrumarea transporturilor cu gabarit dep it 
sau a vagoanelor înc rcate f r  respectarea 
reglement rilor specific(sarcina pe osie 
dep it , înc rc tura deplasat  sau neasigurat  
i altele similare) 

 
Nerespectarea prevederilor Anexei II RIV Neexecutarea de c tre personalul feroviar a 

atribu iilor de serviciu stabilite în cadrul 
reglementare specific i care ar putea conduce 
la producerea de accidente sau incidente 

Nerespectarea metodelor de 
înc rcare Anexa II RIV Volumul 
2 

Dep irea limitei de înc rcare a vagonului, respectiv a sarcinii pe 
osie (metru liniar) 

 Deraierea de vehicule feroviare din 
compunerea trenurilor  în circula ie 

Nerespectarea metodelor de 
înc rcare Anexa II RIV Volumul 
2. 
Instruc iuni nr.328/2008 anexa 3 Deraieri de vehicule feroviare 

Îndrumarea transporturilor cu gabarit dep it 
sau a vagoanelor înc rcate f r  respectarea 
reglement rilor specific(sarcina pe osie 
dep it , înc rc tura deplasat  sau neasigurat  
i altele similare) 

Întocmirea necorespunz toare a “Ar t rii trenului” Îndrumarea trenurilor cu procentul de masa 
frânat  neasigurat în conformitate cu livretul 
de mers corespunz tor categoriei trenului 
respectiv, f r  asigurarea procentului de mas  
frânat  pentru men inerea pe loc sau cu 
conducta general de aer întrerupt , indiferent 
dac  procentul de mas  frânat  sau nu este 
asigurat 

Regulamentul  nr.005/2005 
art.40 

                                                                           
 


