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1. SCOP 
Încadrarea corect  în clasa de risc a produselor ansamblurilor i subansamblurilor 
acestora precum i a lucr rilor i serviciilor feroviare critice. 
Stabilirea de c tre furnizorii feroviari a cerin elor pentru produsele/lucr rile/serviciile 
feroviare critice în func ie de clasa de risc a acestora. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 
Aceast  list  se utilizeaz  în cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER pentru 
încadrarea în clasele de risc a produselor, luc rilor, serviciilor feroviare critice, cerin  a 
OMT nr. 290/2000 Anexa 3, Capitolul II, Art. 10, alineat (4). 
Încadrarea în clasa de risc se face de c tre responsabilul de dosar al lucr rii cu ocazia 
aviz rii documentului tehnic de referin  al produsului, luc rii, serviciului ce face 
obiectul omolog rii/agrement rii tehnice/certific rii. 
Clasificarea din punct de vedere al claselor de risc a produselor, lucr rilor, serviciilor 
feroviare critice este conform OMT nr. 290/2000, Anexa 3, Capitolul II, Art. 9. 
Aceast  list  poate fi utilizat  i de c tre furnizorii produselor, lucr rilor i serviciilor, 
pentru înscrierea în documentul de referin  al produsului, lucr rii, serviciului, a clasei 
de risc. 

3. STRUCTURA LISTEI 
Lista este structurat  în trei capitole corespunz toare sistemelor feroviare ce con in 
subsisteme supuse evalu rii conformit ii astfel: 
- Capitolul A –  Vehicule feroviare 
- Capitolul B –  Instala ii fixe de trac iune electric , instala ii pentru conducerea, 

controlul i semnalizarea circula iei trenurilor i instala ii pentru telefonie, 
telegrafie, radiotehnic , tehnic  de calcul, instala ii specifice transportului cu 
metroul. 

- Capitolul C -  Infrastructur  feroviar  
În func ie de gradul de complexitate al sistemelor feroviare în cadrul fiec rui capitol, 
produsele sunt structurate pe unul, dou  sau trei niveluri astfel: 
- nivelul 1, con ine subsistemele feroviare (tipuri de vehicule, tipuri de instala ii 

p r i ale infrastructurii c ii etc.); 
- nivelul 2, con ine ansambluri/instala ii componente ale subsistemelor feroviare; 
- nivelul 3, con ine subansamblurile i piesele componente. 

 
La produsele de complexitate ridicat  au fost enumerate i principalele elemente 
componente (în special cele cu func ii independente ce pot fi omologate separat). 
S-a f cut încadrarea în clasele de risc a produselor inând seama de: 

- consecin ele unei posibile defect ri asupra func ion rii sistemului/subsistemului 
în cadrul c ruia func ioneaz  sau asupra produselor cu care interac ioneaz  
precum i asupra omului, mediului ambiant etc.; 

- rolul func ional al produsului în cadrul sistemului/subsistemului; 
- locul i/sau pozi ia din schema în care func ioneaz ; 
- modul de apari ie a defectului: defect brusc (total), defect progresiv, diminuare a 

capacit ii de func ionare (produsul func ioneaz  sub parametrii prescri i – 
dereglat). 

 
 



AFER 

SEN 

LISTA PRODUSELOR, LUCR RILOR I 
SERVICIILOR FEROVIARE CRITICE I 

ÎNCADRAREA ACESTORA ÎN CLASA DE RISC  

COD: L 2050-2:2008 
Edi ia 2 
Rev. 0 

 

 3

Produse cu acela i rol func ional pot avea clase de risc diferite (exemplu: garnitura de 
etan are din instala ia pneumatic  a frânei vehiculului are clasa de risc 1A, garnitura de 
etan are din instala ia de alimentare cu combustibil a motoarelor diesel are clasa de risc 
1B, garnitura de etan are din instala ia de înc lzire cu abur a vagoanelor de c l tori are 
clasa de risc 2A etc.) 
Clasa de risc a serviciilor (proiectare, consultan , intermediere a furniz rii produselor 
feroviare critice) este identic  cu clasa de risc a produsului în leg tur  cu care se 
efectueaz  serviciul. 
Clasa de risc a lucr rilor este identic  cu clasa de risc a produsului (sistemului, 
subsistemului) care face obiectul lucr rii. 

4. DISPOZI II 
 

4.1  Lista se poate completa la propunerea O.N.F.R. cu noi categorii de produse, 
lucr ri i servicii. 

4.2  Modificarea claselor de risc din list  se face numai la schimbarea principiilor de 
încadrare prev zute în OMT 290/2000, anexa nr. 3, capitolul II, art. 9.  

4.3  Modificarea claselor de risc i completarea listei se face cu aprobarea Directorului 
General AFER  urmând aceea i cale ca la aprobarea ini ial . 

4.4  Anexa face parte integrant  din prezenta. 
4.5  Aceast  list  se public  pe pagina web a AFER 

 
 
 

ef Serviciu Elaborare Norme 
 

Ing. Ion BIZDUN  
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ANEX  
 

LISTA PRODUSELOR, LUCR RILOR, SERVICIILOR FEROVIARE CRITICE I 
ÎNCADRAREA ACESTORA ÎN CLASA DE RISC  

 
Conform OMT nr. 290/2000 Anexa 3, Capitolul II, Art. 9, în func ie de gravitatea 

consecin elor datorate unei poten iale defec iuni, cu implica ii în siguran a circula iei i 
securitatea transporturilor, realizarea transporturilor, calitatea serviciilor, s n tatea oamenilor, 
protec ia mediului i/sau în costurile de între inere i exploatare, produsele feroviare se clasific  
în urm toarele clase de risc: 

 

CLASA DE RISC 1A: produse feroviare a c ror defectare antreneaz  o pierdere a siguran ei 
i securit ii transporturilor comportând urm toarele riscuri: 

- risc de accident feroviar, care poate s  cauzeze r niri corporale 
personalului feroviar sau pasagerilor; 
- risc de distrugere major  a echipamentelor feroviare sau a 
m rfurilor transportate. 

CLASA DE RISC 1B: produse feroviare a c ror defectare determin  grave perturba ii în 
exploatarea feroviar  

CLASA DE RISC 2A: produse feroviare a c ror defectare determin  o diminuare a calit ii 
condi iilor de transport, a protec iei mediului i a s n t ii 

CLASA DE RISC 2B: produse feroviare a c ror defectare afecteaz  costurile de între inere i 
exploatare, cu influen e în calitatea transportului 

CLASA DE RISC 3: produse de uz general i alte produse feroviare a c ror defectare nu 
afecteaz  nemijlocit siguran a circula iei i securitatea transporturilor, 
calitatea serviciilor de transport, s n tatea i mediul înconjur tor sau 
nu este perceput  de clien i 

Produsele feroviare din clasele de risc 1A, 1B, 2A, 2B sunt considerate produse 
feroviare critice pentru care este obligatorie omologarea/agrementarea tehnic  a acestora. 

Încadrarea în clasa de risc a produselor feroviare critice este conform listei de mai jos: 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

            CAPITOLUL – A: VEHICULE FEROVIARE 

1   LOCOMOTIVE, AUTOMOTOARE ELECTRICE 
I DIESEL, RAME ELECTRICE I DIESEL, 

RAME ELECTRICE DE METROU, MA INI  I 
UTILAJE PENTRU CONSTRUC IA I 
ÎNTRE INEREA C II FERATE, DREZINE, 
MACARALE  

X     

 1  Cutia vehiculului feroviar X     

  1 Cabina de conducere X     

  2 asiul vehiculului X     

  3 Aparat de ciocnire i elemente componente:  
a) corp, taler, element elastic, man on, plac  sub 

tampon, element de ghidare (pana) 
b) unsoare 

X 
 

   
 

X 

 

  4 Aparat de trac iune i legare i elemente 
componente:  
a) element elastic, cârlig de trac iune, bare de 

trac iune, semiman oane, buloane, limitatoare, 
rozeta cârligului, organe de asamblare i 
asigurare, la , urub stânga-dreapta, piuli e cu 
cep, eclise, mâner, siguran a contra rotirii, 
mâner, elemente de asigurare; 

b) unsoare 

X  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

X 

 

  5 U i de acces din exterior i încuietori, sc ri de acces 
din exterior 

X     

  6 Pivot, crapodin  superioar  X     

7 Leg turi dintre cutia vehiculului i boghiu (bare de 
trac iune) i elementele componente: buloane, buc i 
elemente metal-cauciuc, organe de asamblare i 
asigurare 

X     

8 Geamuri frontale, geamuri laterale din cabina de 
conducere, geamuri mobile din u ile de acces 
exterior 

X     

9 U i interioare, geamuri laterale din sala ma inilor   X   

10 Sisteme de vopsire (grunduri, chituri, vopsele, 
lacuri, emailuri i diluan i) cu excep ia lacurilor 
electroizolante a vopselurilor termosensibile, lacuri 
pentru tole de transformator, tehnologia de vopsire 

   X   

  11 Scaunul mecanicului din cabina de conducere a 
vehiculului 

 X    

  12 Garnituri pentru u i i ferestre    X   

  13 Lacuri electroizolante, lacuri pentru tole de 
transformator, vopseluri termosensibile 

 X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 2   Boghiuri(pentru vehiculele pe boghiuri), aparat de 
rulare (pentru vehiculele f r  boghiuri) 

X     

  1 Rama boghiului inclusiv triunghiuri de leg tur  la 
boghiuri cuplate, ghidaje cutii de osie, supor i 
fixare, supor i i arcuri de sprijin a motoarelor 
electrice de trac iune, transmisii 

X     

  2 Osii montate i elementele componente: osia ax ; 
discul ro ii, bandaj, inel fixare, ro i monobloc; 
atacuri de osie i angrenaje de trac iune 
(subansambluri montate pe osie) grupuri conice, 
cuplaje elastice la ro i, flan e de antrenare, buc e, 
organe de asamblare i asigurare 

 
X 

    

  3 Cutii de osii i elementele componente: rulmen i, 
cuzine i, elemente de fixare axiale, elemente de 
etan are, carcase, capace, organe de asamblare i 
asigurare; unsori, uleiuri, subansamblul contact osie 
(pies  de contact, piuli a stelat , buc a cu pan , 
perie de contact, cablu de leg tur , arc, disc de 
siguran , buc  de izola ie), tahogeneratoare 
montate pe osie (subansambluri de antrenare) 

 
X 

    

  4 Suspensii primare i secundare i elementele 
componente: arcuri elicoidale, arcuri megy, arcuri în 
foi, arcuri de cauciuc, suspensii pneumatice 
(burdufuri); amortizoare hidraulice, amortizoare cu 
fric iune, organe de fixare i asigurare 

 
X 

    

  5 Leg tura dintre suspensia primar  i secundar : 
traverse dansante, balancieri, elemente pendulare, 
furci, bare de torsiune, buloane, elemente de 
cauciuc, pl ci de ghidare, limitatoare de deplasare, 
organe de asamblare i asigurare 

 

X 

    

  6 Cuplaj transversal dintre boghiuri i elementele 
componente: arcuri elicoidale, carcase, distan iere, 
elemente de ghidare i reglare, organe de asamblare 
i asigurare 

 
X 

    

  7 Crapodina inferioar  i elementele componente:  
a) pivot, elemente elastice, glisiere, rulmen i de 

sprijin; 
b)  unsori 

X    
 
 
X 

 

  8 Axe cardanice, axe prev zute cu cuplaje elastice i 
elemente componente: flan e, asambl ri canelate, 
cruci cardanice, rulmen i, elemente de ungere i 
etan are, organe de asamblare i asigurare 

 
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  9 Instala ia mecanic  a frânei pneumatice i 
elementele componente: cilindrii frân , timonerie, 
atârn toare, leviere, regulatoare automate pentru 
reglarea jocurilor în timonerie, axe triunghiulare, 
portsabo i, sabo i, pene de fixare, discuri de frân , 
frâna de cale, buc i, buloane, organe de asamblare i 
de asigurare, bare de siguran , elemente de etan are 
din elastomeri, tuburi elastice de leg tur  

 

X 

    

  10 Instala ia mecanic  a frânei de mân  i elementele 
componente: fus frânal, timoneria frânei de mân , 
organe de asamblare i asigurare 

X     

  11 Angrenaje de trac iune i atacuri de osie i 
elementele componente care nu se monteaz  pe 
osie:  
a) carcase, reazeme i bra e de moment, cuplaje, 

elemente metal-cauciuc, casete rulmen i, 
rulmen i, arbori cardanici, ro i din ate, elemente 
de etan are, organe de asamblare i asigurare 

b) Uleiuri pentru angrenaje de trac iune i atacuri 
de osie 

 

 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

  12 Instala ia pentru uns buza bandajului i elementele 
componente: mecanism de ac ionare, rezervor, 
injector, conducte, unsori 

   X   

  13 Leg tura electric  dintre cutia de osie i cutia 
vehiculului (subansamblu leg tur , placa de punere 
la mas  i distan or) 

X     

 3   Motoare termice de trac iune feroviar   X    

  1 Bloc motor, carter, carter inferior (baia de ulei) 
elemente de etan are 

 X    

  2 Ambielaj i elementele componente: c m i 
cilindru, pistoane, biele, bol uri segmen i, elemente 
(inele) de etan are de cauciuc 

 X    

  3 Arbori coti i, amortizoare de vibra ii torsionale, ro i 
din ate de la distribu ie, cuzine i  X    

  4 Chiulase i garnituri pentru chiulas   X    

  5 Elementele componente ale mecanismului de 
distribu ie: ax came, came, culbutori, tache i,   
supape 

 X    

  6 Sistem de supraalimentare i elementele 
componente: turbosuflanta, filtre de aer, galerii 
alimentare, r citoare aer 

 X    

  7 Sistem de reglare i protec ie i elementele 
componente: regulator de tura ie, regulator de 
putere, protec ie la suprasarcin , protec ie la 
supratura ie 

 X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  8 Galerii pentru evacuarea gazelor arse i elementele 
componente: conducte, compensatoare, nur izola ie 
termic , organe de asamblare i asigurare. 

 X    

  9 Instala ia de alimentare cu combustibil i elementele 
componente:  
a) rezervoare principale de combustibil, rezervor de 
zi, pompe de transfer, conducte, filtre, robine i, 
indicatoare de nivel, pompe de injec ie monobloc 

  
X 

   

   b) pompe de injec ie cu ac ionare individual , 
injectoare, elemen i de injec ie, duze, supape de 
refulare, elemente de etan are 

   X   

  10 Combustibil pentru motoarele termice (motorin , 
benzin ) 

   X   

  11 Instala ia de ungere i elementele componente: 
pompa de ungere, pompa de transfer de combustibil 
i ulei, schimb torul de c ldur , conducte, robine i 

filtre, termostate, presostate 

  

X 

   

  12 Ulei pentru ungerea cuzine ilor de sprijin de la  
motoarele electrice de trac iune feroviar  

   X   

  13 Instala ia de r cire a uleiului i apei de r cire a 
motoarelor termice i elementele componente: 
pompa i motorul hidrostatic, regulator de 
temperatur   ventilator, cilindrii de ac ionare 
jaluzele, schimb tor c ldur , conducte, furtunuri, 
robine i, termostate, presostate  

  

X 

   

  14 Apa de r cire, antigel pentru apa de r cire    X   

  15 Angrenaj sincronizare, cuplajul cu generatorul de 
curent. 

 X    

  16 Supor i, metacoane fixare motoare pe asiul 
vehiculului. 

   X   

  17 Alte garnituri pentru etan are (cauciuc, cupru, 
clingherit) 

 X    

  18 Aparate de m sur  i protec ie (turometre, 
manometre, termomanometre, termometre) 

 X    

  19 Echipamente i instala ii  pentru reglarea i 
comanda automat , de monitorizare i diagnoz  a 
motoarelor termice i elementele componente: 
traductoare de m sur , adaptoare de semnal, 
interfe e, calculatoare de proces specializate, 
software specializat,  

 X   

 

 

 4  Instala ia de producere i înmagazinare a aerului. X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  1 Compresorul principal de aer i elementele 
componente: carter, cilindru de joas  i de înalt  
presiune, arbore cotit, biel , pistoane, segmen i, 
chiulas , supape de admisie i refulare, cuzine i, 
rulmen i, bol  piston, pomp  de ulei, plac  de baz , 
conducte, capace, garnituri etan are, supap  de 
comand , automatul comptresorului, releu de 
presiune, robine i de desc rcare, supape de 
siguran , ventile, filtre, separatoare de ap  i ulei, 
ro i din ate, organe de asamblare i asigurare, 
compresor elicoidal 

 

 
 

X 

    

  2 Compresor auxiliar de aer pentru producerea aerului 
necesar ridic rii pantografelor (la vehiculele 
feroviare electrice) i elementele componente: 
carter, arbore cotit, rulmen i, piston, segmen i, biel , 
cuzine i, supap  de admisie i de refulare, filtru de 
aer, capace, garnituri, elemente de asamblare i 
asigurare, cuplaj cu motorul electric de ac ionare. 

  
 

X 

   

  3 Ulei de ungere pentru compresoare    X   

  4 Instala ia de uscare a aerului i elementele 
componente: cilindru, substan  higroscopic , 
conducte, robine i, amortizor de zgomot, arcuri 

  

X 

   

  5 Rezervoare de aer pentru stocarea aerului X     

  6 Manometre pentru aerul comprimat X     

  7 Supap  purjare  X    

 5  Instala ia pneumatic  a frânei automate i directe X     

  1 Autoregulator D2 i elementele componente: arcuri 
de presiune, garnituri, membrane, burdufuri, 
man ete de etan are, pistoane, site, buc  de 
comand , duze calibrate, rol , urub de reglaj, corp 
autoregulator, organe de asamblare i asigurare 

 
X 

    

  2 Robinet de manevr  pentru frâna direct  FD1 i 
elementele componente: arcuri, adaosuri de reglare, 
buc  de ghidare, piuli  special , filtru sit , corp 
robinet, garnituri, organe de asamblare i asigurare 

 
X 

    

  3 Traductor de presiune DU15 i elementele 
componente: resorturi, ventile, buc e, bil , pistoane, 
camerele pistoanelor, corpul traductorului, garnituri, 
organe de asamblare i asigurare 

 
X 

    

  4 Distribuitorul de aer (tripla valv ) i elementele 
componente: garnituri, arcuri, pistoane, duze 
uruburi de reglaj, organe de asamblare i asigurare 

X     

  5 Regulatorul centrifugal i elementele componente X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  6 Sistemul antipatinaj i elementele componente X     

  7 Frâna electromagnetic  i de cale i elementele 
componente 

X     

  8 Robine i: robinet de comutare pentru mers în 
remorcare, robinet de comutare GPS(SS), robine i 
de desc rcare, robine i de închidere, robine i de 
alarm , robine i frontali (Acherman) 

 

X 

    

  9 Supape: supap  de re inere, supap  de siguran  
AKL, supap  de comand  simpl , supap  de re inere 
dubl , supap  de sc pare, supap  de amortizare 

 

X 

    

  10 Ventile: ventil electropneumatic, ventil de alarm , 
ventil pneumatic pentru aparatul de siguran , 
ventile electropneumatice 

 
X 

    

  11 Filtre de aer X     

  12 Relee de presiune X     

  13 Manometre pentru aerul comprimat X     

  14 Conducte, furtune, semiacupl ri, semiacupl ri false X     

 6  Instala ia pneumatic  pentru ac ionarea u ilor de 
acces din exterior 

X     

  1 Dispozitive de comand  electropneumatic  X     

  2 Mecanism de ac ionare i u i de acces i de 
intercomunica ie i elementele componente: cilindru 
pneumatic, pivo i, lag re, elemen i de glisare, role 
cabluri, tij  articula ie sferic , garnituri, filtre 

X     

  3 Cilindru de ac ionare i elemente componente: 
piston, garnituri, arcuri, tije 

X     

  4 Conducta principal  de aer, filtre de aer, robine i 
frontali de aer, semiacupl ri 

X     

  5 Rezervoare de aer X     

  6 Butoane X     

 7  Alte instala ii pneumatice - - - - - 

  1 Instala ia de sp lare i stergere a geamurilor frontale 
din cabina mecanicului i elementele componente: 
corp sterg tor, pistoane, arcuri, ventil de închidere, 
supap  de reduc ie, pulverizator de alcool, bra ul 
terg torului, terg tor, ventile. 

 

X 

    

  2 Instala ia de nisipare i elementele componente: 
rezervor nisip, furtunuri de leg tur , elemente de 
asamblare, sufl tor nisip, duze. 

 X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  3 Claxoane pneumatice i elementele componente: 
corp, membrane, piese filetate, claxon, resorturi, 
adaosuri de reglare, mânere de ac ionare, conducte, 
garnituri 

 

X 

    

  4 Instala ia pentru alimentare cu aer a demarorului 
pneumatic al motoarelor diesel i elemente 
componente: demaror, conducte, robine i, pinion de 
ac ionare, ax, rulmen i 

  

X 

   

  5 Instala ia electric  pentru dezaburirea geamurilor 
frontale ale vehiculelor feroviare motoare, 
întrerup tor pentru înc lzire ferestre frontale 

X     

 8  Instala ii electrice de for  de pe vehiculele feroviare 
cu motoare termice 

 X    

  1 Generator principal i elementele componente: 
carcase, rotor, colector, poli principali înf urare de 
excita ie, înf urare anticompund, înf urare 
excita ie deriva ie, înf urare excita ie separat , 
punte portperii, portperii, arcuri, pene, uruburi, 
prezoane, scuturi, rulmen i ax rotor, bobine, 
conductoare cupru, izola ii, miez magnetic,  
ventilatorul generatorului principal. 

  

 
X 

   

  2 Instala ie electric  pentru înc lzire tren la vehicule 
cu trac iune diesel i elemente componente: 
generator înc lzire tren (carcas  capac, scuturi, 
rotor, ax, rotor, colector, rulmen i, punte portperii, 
portperie, perii de c rbune, arcuri, izolatori punte 
portperii, poli stator, bobine poli stator, conexiuni, 
conductoare electrice,  materiale electroizolante), 
invertor chopper (chopper invertor, bloc de interfa  
comand  i protec ie, surse alimentare, cablaje).  

   

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  3 Generatoare de abur pentru înc lzirea trenurilor i 
elementele componente: cazan (serpentine de abur), 
camera de ardere, deflector, arz tor de motorin  
(injector, electrozi, vizor de control), instala ia de 
ap  pentru alimentarea generatorului (rezervor, 
conducte, pompa de ap , preînc lzitor, regulator de 
debit, servoregulator de combustibil i aer, 
schimb tor de c ldur , robine i supape de umplere) 
circuitele de abur (separator de abur, supap  de 
purjare, termostat pentru temperatura maxim , 
regulator de debit) circuitul de înc lzire a aburului 
(conducte de abur, robine i) circuitul de combustibil 
(pompa, conducte, supapa de re inere, filtru brut de 
combustibil, regulatorul de presiune, rezervor, 
manometru, servoregulatorul de presiune, 
electrosupapa de combustibil, regulator de aer, filtru 
de aer) instala ia electric  (motoconvertizor electric, 
transformator, electrozi, siguran  fuzibil , 
întrerup tor bipolar, releu de suprasarcin , rezisten e 
de reglaj) protec ia generatorului de abur (releu de 
stingere a focului, termostat pentru gaze arse, 
termostat pentru temperatura maxim  a aburului, 
presostat de aer) tuburi elastice de leg tur , 
elemente de etan are din elastomeri 

   

 
 

 
 

X 

  

  4 Motor electric de trac iune i elementele 
componente: carcas , capac, scut, rotor, ax rotor, 
rulmen i, poli stator, colector, punte portperie, 
portperii, izolator portperii, perii de c rbune, arcuri, 
conductoare cupru, materiale pentru izola ie, cutie 
borne 

  

X 

   

  5 Redresoare, invertoare, convertizoare i elemente 
componente: tiristoare de orice fel, conductoare, 
electrice, izolatori suport, diode, pl ci circuite 
imprimate, rezisten e, condensatoare 

  

X 

   

  6 Inversor de sens de mers i elementele componente: 
contacte principale, contacte auxiliare, mecanism de 
ac ionare (cremalier , segment din at, cilindru 
stânga-dreapta) lag re, ax, ventile 

  

X 

   

  7 Controler de comand  i elementele componente: 
întreruptor auxiliar cu came, plac  de borne, tambur 
principal, lag r, capac cu suport lag r pentru 
tamburul principal, supapa de comand  cu disc 
cam , pârghie ax de ac ionare, tamburul 
inversorului, pârghie de z vorâre, disc cam  de 
ac ionare a supapei, came, ax cu pene pentru maneta 
de ac ionare, maneta de ac ionare, sector din at, 
mâner sferic, ax pentru tamburul inversorului, disc 
cu clichet 

  
 

 
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  8 Bateria de acumulatoare i elementele componente: 
a) corp baterie, pun i de înseriere, cabluri de 
conexiune 

 X    

   b) electrolit    X   

  9 Circuite comand  (pornire – oprire) protec ie 
supraveghere a instala iilor electrice de for  i 
elementele componente: contactor de pornire, 
rezisten e de protec ie, întrerup tor baterie, bar  de 
punere la mas , relee de punere la mas , unturi 
pentru ampermetre, contactor excita ie, întrerup tor 
pentru separare grupe de motoare, regulator rapid de 
tensiune, contactoare pentru motoarele de trac iune, 
contactoare pentru sl birea câmpului electric, 
rezisten a pentru sl birea câmpului electric, releu 
contra patin rii, divizor de tensiune pentru releul 
contra patin rii, relee auxiliare, releu de curent 
maxim pentru sl birea câmpului electric, voltmetre 
pentru generatoare i baterii, siguran e automate, 
ampermetre pentru motoarele electrice de trac iune, 
siguran e, contactoare pentru trepte de pornire, 
comutator pentru pornire-oprire motor diesel, 
magnet pentru combustibil, releu de presiune pentru 
uleiul de ungere, releu de presiune pentru apa de 
r cire, întrerup tor pentru scoaterea din func iune a 
locomotivei, cupl  pentru comenzile electrice, releu 
de presiune minim  pentru conducta de comand  a 
aparatelor, contactor auxiliar pentru mersul în gol al 
motorului diesel, lampa semnalizare mers în gol sau 
oprire a motorului diesel, contactor de înc rcare a 
bateriei de acumulatoare, relee temporizare, 
condensatoare, releu de temperatur  pentru apa de 
r cire, releu pentru temperatura maxim  a uleiului 
de ungere, electroventil pentru mersul în gol al 
motorului diesel, electroventil pentru nisipare, l mpi 
de semnalizare, regulatorul de câmp, releu de 
protec ie contra patin rii, electromagnet contra 
patin rii, electroventil pentru frânare contra 
patin rii, întrerup tor pentru compresor, 
întrerup toarele pentru motoarele ventila iei for ate, 
contactor pentru motoarele electrice a ventila iei 
for ate, contactor pentru motorul electric al 
compresorului, releu de presiune minim  a 
ventila iei for ate, lamp  semnalizare pentru 
ventila ia for at , comutator pentru motoarele 
ventila iei for ate 

  

 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

  10 Releu de presiune minim  pentru conductele de 
frânare, întrerup tor pedal  pentru aparatul de 
siguran   

 
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  11 Circuite de comand , protec ie, supraveghere a 
instala iei electrice de înc lzire tren i elementele 
componente: contactoare, comutatoare, relee, 
întrerup toare, punere la mas , prize înc lzire tren, 
conductoare electrice, l mpi semnalizare 

   

X 

  

 9  Instala iile electrice pentru serviciile auxiliare ale 
vehiculelor feroviare cu motoare termice 

- - - - - 

  1 Generator auxiliar i elementele componente: 
carcas , capace, scuturi, rotor, ax rotor, rulmen i 
colector, punte portperie, portperii, perii de c rbune, 
arcuri, izolatori punte portperii, miez magnetic, poli 
stator, bobine statorice, conductoare electrice, 
izola ii (materiale electroizolante) ventilator, cutie 
borne 

  

 
X 

   

  2 Ma ini electrice pentru servicii auxiliare (motor 
electric pentru compresor, motor electric pentru 
ventila ia for at , motorul pompei de transfer de 
combustibil i ulei ungere motor diesel, motor 
electric pentru pompa apei de r cire a motorului 
diesel, convertizor, generator pentru turometrul 
motorului diesel) i elementele componente: 
carcase, capace, rotor, ax rotor, rulmen i, colector 
bobinaj static, punte portperii, portperii, perii de 
c rbune, arcuri, conductoare electrice, materiale 
electroizolante 

  
 

 
 

X 

   

  3 Generator de impulsuri pentru vitezometru i 
elementele componente: stator, rotor, ax rotoric, 
rulmen i, colector, perii de c rbune, rezisten e, 
buc e, flan , carcas , pastil , radiator, ax canelat, 
conductoare conexiune 

X     

  4 Motor electric pentru ventila ie cabin  mecanic, 
motor electric pentru înc lzire cabin  mecanic i 
elementele componente: carcas , rotor, colector ax 
rotoric, rulmen i, perii, arc, conductoare bobinaje, 
materiale electroizolante, întrerup tor pentru 
ventilatorul de înc lzire 

   
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  5 Circuitele electrice pentru comanda, protec ia i 
supravegherea serviciilor auxiliare i elementele 
componente: ampermetre generator auxiliar, unt 
pentru ampermetru generator auxiliar, regulator 
automat de tensiune pentru generatorul auxiliar, 
releu de înc rcare a bateriei de acumulatoare, 
contactor de înc rcare a bateriei de acumulatoare, 
rezisten a de înc rcare a bateriei de acumulatoare, 
contactoare pentru motoarele ventila iei for ate, 
contactor pentru motorul compresorului, releu de 
presiune pentru ventila ia for at , contactor pentru 
pompa de transfer de combustibil i ulei de ungere 
motor diesel, întrerup toare, siguran e, comutatoare, 
rezisten e de pornire, întreruptoare 

  

 
 

 
 

X 

   

 10  Instla ii electrice pentru iluminat - - - - - 

  1 Circuitul electric pentru farul central i elementele 
componente: întrerup tor pentru farul central, far 
central (carcas , geam, garnitur  de etan are, 
garnitur  de protec ie, oglind , conector) 

 

X 

    

  2 Circuitul electric pentru iluminatul cabinei de 
conducere i a aparatelor de bord i elementele 
componente: l mpi, întrerup toare, siguran e 

   

X 

  

  3 Circuitul electric pentru iluminatul 
compartimentului ma inilor (sala ma inilor) i 
elementele componente: l mpi, întrerup toare, 
siguran e 

   
X 

  

  4 Circuitul electric pentru iluminatul 
compartimentelor de c l tori, culoarelor, WC-urilor 
i elementele componente: l mpi, întrerup toare, 

transformatoare, siguran e, invertoare 

   
X 

  

 11  Instala ii electrice de for  ale vehiculelor feroviare 
electrice 

 X    

  1 Instala ii electrice de pe acoperi  i elementele 
componente: întrerup tor principal cu aer 
comprimat (camer  de stingere, supapa principal , 
cu it separator, supapa de temporizare, supap , bloc 
de comand , rezisten e de compensa ie, 
subansamble comand  i ac ionare, releu de 
comand , electromagne i, ansamblu cuplare DAP, 
întrerup tor, ansamblu DAP cu racorduri, borne, 
izolatori ceramici, presostat); 
pantografe i elementele componente: (subansamblu 
cadru articulat, bra e inferioare i superioare, patin , 
perie c rbune, amortizori, rulmen i, leg turi 
flexibile, subansamblu arc de curs , articula ii, 
cilindru pantograf, piston, tij , arc garnitur , supap  
de reglare, buc , duz , izolatori suport); izolator 

  
 

 
 

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 
trecere curent, desc rc tor de supratensiune  
dispozitiv de punere la mas  i elementele 
componente: cu it de contact, levier furc  cu 
dispozitiv de declan are, mâner, teac  de contact, 
lac t buton 

 

X 

  2 Transformator principal i elementele componente: 
cuv  transformator, cuv  selector, conservator, 
capace, miezuri magnetice ale transformatorului de 
reglaj, transformatorului de trac iune, 
transformatorului de frânare, transformatorului 
pentru înc lzire tren, înf urarea suplimentar , 
graduator, selector , reductor principal, reductor 
bare de contact, contacte culeg tor, contacte 
auxiliare, contactoare comuta ie, izolatori de pe 
transformator, instala ia de r cire i reciclare a 
uleiului, r citor, vane izolare, ventilator, tuburi de 
racordare, pomp , ulei transformator, filtru silicagel, 
prize de comand , termocontact de protec ie, 
rezisten e de comutare, cabluri 

  
 

 
 

 
X 

   

  3 Redresor de for  i elemente componente: diode, 
bare colectoare, izolatori suport, manta protectoare, 
condensatoare de echilibrare, cabluri de leg tur  
flexibile 

  
X 

   

  4 Motor electric de trac iune i elementele 
componente: carcas , scuturi, capace, bobinaj rotor, 
ax rotor, rulmen i, colector, leg turi echipoten iale, 
punte port perii, portperii, perii de c rbune, izolatori 
portperii, coroan  rotire, leg turi flexibile, 
conductoare electrice, bobine statorice, miez 
magnetic, materiale electroizolante, izola ii, cutie 
borne 

  

 
X 

   

  5 Scurtcircuitor ultrarapid i elementele componente: 
contac i principali, contac i auxiliari, resoarte, 
magnet de re inere, ax de armare, piese de ghidare, 
garnituri cauciuc, subansamblu asiu 

  

X 

   

  6 Prize i fi e cu 30 contac i i elementele 
componente: subansamblu soclu cu contacte, 
contact fi , lamel  elastic , pârghie închidere, arc 
special, garnituri 

 X    

  7 Contactori electropneumatici i elementele 
componente: cilindru, contact fix, contact mobil, 
urub contact, lamela contact, resort contact, arc 

piston, piston arc biel , contacte principale, contacte 
auxiliare, garnituri 

  

X 

   

  8 Ventil electropneumatic i elementele componente: 
ventil, ventil admisie, ventil de evacuare, arc, 
bobin  

 X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  9 Inversor de sens de mers i elementele componente: 
lag r inversare stânga-dreapta, segment din at, 
cremalier , subansamblu cilindru stânga-dreapta, 
subansamblu contacte mobile, urub contact, lamel  
contact, contact principal, contact auxiliar, ventil 
electropneumatic, arc spiral, piston 

  

 
X 

   

  10 Rezisten e pentru sl birea câmpului i elementele 
componente: elemente de rezisten , tuburi izolante, 
rondel  elastic , inel distan ier  

  

X 

   

  11 Controler de comand  i elementele componente: 
sistem blocare ax, sistem de blocare transmitere i 
sacadare ax comand , subansamble bare I i II, 
contacte mobile, ax comand , rulment, rol  
sacadare, subansamblu ax inversor (contact rotativ, 
rol  contact fix), capac. 

  

X 

   

  12 Rezisten e de frânare cu ventilator i elementele 
componente: stativ pentru rezisten e de frânare, 
învelitori (laterala, longitudinal ), manta rezisten e 
de frânare, ventilator (ax, ventilator, buc ) 
garnituri, buc e tub din cauciuc, tub pentru radiator 

  

X 

   

  13 Transformator de impuls i elementele componente: 
înf urare primar , înf urare secundar , înf urare 
de premagnetizare, conector, plac  cu diode, diode 

 X    

 12  Echipamente electrice pentru serviciile auxiliare ale 
vehiculelor feroviare electrice 

 X    

  1 Ma ini electrice pentru serviciile auxiliare (motor 
asincron trifazat pentru ac ionarea compresorului, 
motoventilatoare pentru r cirea transformatorului i 
rezisten elor de frânare, motoventilatoare pentru 
r cirea motoarelor electrice de trac iune, motoare 
pentru ventila ia blocurilor cu aparate, motor 
ac ionare graduator, motor compresor auxiliar, 
motor asincron pentru ac ionarea pompei de ulei a 
transformatorului principal) i elementele 
componente: carcas , scuturi, rotor, ax rotoric, 
rulmen i, colivie rotoric , bobinaje statorice, bare 
pentru colivie, conductor pentru bobinaje statorice, 
conexe, pl ci de borne, colector, perii de c rbune, 
ventilator 

  

 
 

 
 

X 

   

  2 Transformator auxiliar i elementele componente: 
înf ur ri, miez magnetic, pl ci de borne, conexiuni 

 X    

  3 Self de aplatisare  X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  4 Transformatoare de m sur , traductor pentru 
m surarea curen ilor, transformator de absorb ie i 
elementele componente: înf ur ri, miez magnetic 
conexiuni, pl ci de borne 

  

X 

   

  5 Rezisten e de comutare, termocontact pentru 
supravegherea rezisten elor de comutare i 
elementele componente: subansamblu cadru 
metalic, elemente rezistive, riglet  de leg tur , 
termocontact (suport, contact, lamel ) 

  

X 

   

  6 Contactori electromagnetici tripolari 3X380V; 50 Hz 
(contactori pentru reglarea tensiunii în sistemul 
trifazic, contactor pentru priza exterioar , contactoare 
pentru electromotor compresor, contactoare 
ventilatoare motoare trac iune, contactor pentru 
pornirea motoarelor trifazate; contactorul pentru 
motorul pompei de ulei i ventilator trafo, contactor 
pentru motorul ventilatorului rezisten elor de frânare 
i elementele componente: contacte principale fixe i 

mobile, contacte auxiliare, camer  de stingere, bobine 
de ac ionare, arcuri, supor i izolan i rezisten e 
economizoare i de desc rcare, conexiuni 

  

 
X 

   

  7 Montaje de temporizare (releu)condensatoare, 
rezisten e, bobine, contacte 

 X    

  8 Întrerup toare automate i întrerup toare automate 
tip USOL i alte tipuri 

 X    

  9 Relee i aparate de temporizare: relee intermediare 
(de comand ); relee de timp, relee maximale de 
curent (pentru motorul de trac iune, pentru circuitul 
de 25KV, pentru servicii auxiliare, pentru 
înf urarea suplimentar  trafo principal, pentru 
curent de frânare, pentru motoare compresoare, 
pentru punere la mas ) relee de semnalizare serie, 
relee de semnalizare tensiune, relee de temporizare 
i elemente componente (carcas , bobine, contacte, 

arcuri, conexiuni) 

  

 
 

X 

   

  10 Comutatoare (separator pentru curent comand , 
întrerup tor pentru baterie, întrerup tor rezerv , 
întrerup tor pentru compresor auxiliar, comutator 
„comand -automat ”-„comand  manual ”, 
comutator multipl  trac iune, simpl  trac iune, 
separator pentru circuite trifazate, întrerup tor 
pentru releul de presiune aparate, întrerup tor pentru 
releul de presiune compresor, separator 
transformator auxiliar, comutator pentru l mpi de 
semnalizare) i elemente componente: contacte fixe, 
contacte mobile, pastile contact, etaje izolante 
suport-contact, arcuri, came, mecansim de ac ionare 

  

 
 

 
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  11 Motor electric pentru ventilator pupitru comand , 
motor electric pentru agregat înc lzire posturi 
conducere i elementele componente: stator, rotor, 
ax rotoric, rulmen i, perii arc, conductoare bobinaje, 
materiale electroizolante, releu pentru înc lzirea 
trenului, comutator înc lzire cabina, comutator plit  
i elemnetele componente: contacte fixe, contacte 

mobile, pastile, arcuri, came, etaje izolante suport-
contact mecanism de ac ionare 

   

X 

  

  12 Comutator prob  cu ventil de aerisire pentru 
pantografe i elementele componente: subansamblu 
plac  cu contacte, subansamblu ax cu came, 
subansamblu placa I i II, urub contact, 
subansamblu ventil, contacte, garnituri de etan are 

  
X 

   

  13 Dispozitiv cu ventil electropneumatic pentru 
ac ionarea pantografelor i elementele componente: 
suport principal, garnitur  ax, ax cu cremalier , 
cilindru aer comprimat stânga-dreapta, angrenaj 
din at, contacte I i II, contact mobil, disc obturator, 
bol  izolant, elemente de etan are 

  
X 

   

  14 Aparat pentru indicarea patin rii i elementele 
componente: transformatoare diferen iale, pun i 
redresoare, diode, alte componente 

 X    

  15 Instala ia pentru înc rcarea bateriei i elementele 
componente: transformator de comand , 
transformator de sarcin , pun i redresoare, diode, 
rezisten e de echilibrare i amplificator magnetic, 
modul intermediar de amplificare i compara ie, 
modul de comand , circuit basculant, conductoare  

  

 
X 

   

  16 Self pentru circuitul de premagnetizare  X    

  17 Rezisten e de limitare i desc rcare: rezisten e 
economizoare pentru contactori, rezisten e 
adi ionale, rezisten e deriva ie, rezisten e de 
desc rcare, rezisten e de limitare a curentului, 
rezisten e de desc rcare pentru condensatoare, 
rezisten e de reglare 

  
X 

   

  18 Stabilizator de curent din circuitul de 
premagnetizare al transformatorului de impuls 
pentru ac ionarea scurtcircuitoarelor i elementele 
componente: surs  alimentare, modul surs , 
stabilizator curent, modul de for , filtre. 

  
X 

   

  19 Comutator înc lzire tren i elemnete componente: 
subansamblu contact rotativ, subansamblu contact 
mobil, bobin , bol  izolant, ax, rezisten e reglare 
iluminat 

   

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  20 Complet electronic pentru reglajul tensiunii 
serviciilor auxiliare, motoarelor de trac iune i 
antipatinaj i elementele componente: amplificator 
comutator prize, amplificator minim  tensiune, 
amplificator blocare-cre tere tensiune, amplificator 
tensiune maxim  pe motoarele electrice de trac iune, 
amplificator blocare antipatinaj 

  

 
X 

   

  21 Alte contactoare, relee întrerup toare pentru 
serviciile auxiliare: contactor reglare tensiune în 
sistem trifazat, contactor pentru sursa exterioar , 
contactor pornire motoare trifazate, contactor pentru 
motor compresor, contactor grupa II ventila ie, 
contactor motor pompa ulei trafo principal, 
contactor motor rezisten e de frânare, întrerup toare 
automate pentru pompa ulei, ventilator trafo, 
compresor II, motoventilator II, rezisten e de 
frânare, motor ventilator motoare trac iune, 
voltmetru linie de contact i voltmetru motoare 
trac iune, amplificator relee, ventilator blocuri 
aparate, dispozitiv trepte graduator, iluminat 
aparate, trafo auxiliar, trafo m surare curent servicii 
auxiliare, trafo m surare curent motor compresor, 
rezisten e de desc rcare, priz  cu 30 contacte, 
întrerup tor pedal  nisipare, contactoare auxiliare, 
condensatoare pornire, microîntrerup tor pentru 
conectare disjunctor, rezisten e economizoare 

  
 

 
 

 
 

 
X 

   

  22 Întrerup tor automat radiator i re ou   X   

  23 Relee de presiune pentru ventilatoarele motoarelor 
electrice de trac iune, rezisten e de frânare, r cire 
ulei transformator i elementele componente: corp, 
membran , contac i 

  

X 

   

  24 Blocuri pentru aparate i elementele componente: 
schelet metalic, pere i laterali i spate, capace, u i, 
sistem de închidere i înz vorâre, cabluri electrice, 
papuci, etichete, supor i  

    

X 

 

  25 Bobine de reactan  în circuitele trifazate ale 
serviciilor auxiliare 

 X    

  26 Bateria de acumulatoare i elementele componente: 
a) corp baterie, pun i înseriere, cabluri conexiune 

 X    

   b) electrolit    X   

  27 Ansamblu priz  pentru înc lzire tren i elemente 
componente: piesa de contact, buc  contact, tub 
izolant, inel resort, garnituri etan are, arcuri 

   
X 

  

  28 Ansamblu fi  dubl  înc lzire tren i elementele 
componente: cablu, contact 

  X   
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  29 Generator de impulsuri pentru vitezometru i 
elementele componente: stator, rotor, ax rotoric, 
rulmen i, colector, perii de c rbune, rezisten e, 
buc e, flan , carcas , pastil , radiator, ax canelat, 
conductoare conexiune 

 

X 

    

  30 Fi  multipl  cu 55 poli i elemente componente: 
plac  fi , contact mobil, born , garnitur  

 X    

  31 Priz  multipl  cu 55 poli i elementele componente: 
contact mobil montat, plac  priz , born , arc 
contact, mâner blocaj, garnituri 

  

X 

   

  32 Elemente aeroterme înc lzire i ventila ie cabin , 
radiator post conducere, plit  electric  

  X   

  33 Aparate electrice de m sur : ampermetre curent 
motoare electrice de trac iune, ampermetre diferen  
curent motoare electrice de trac iune, ampermetru 
curent de frânare, ampermetru înc rcare baterie, 
voltmetru linie de contact, voltmetre pentru 
motoarele electrice de trac iune, voltmetru baterie, 
ampermetru antipatinaj 

  
 

X 

   

  34 Invertor static trifazat pentru alimentarea serviciilor 
auxiliare i elemente componente: circuite de 
intrare, punte invertoare, filtru trifazat, bloc de 
comand  i protec ie, filtru trifazat, transformator de 
separare, cabluri de leg tur , conectori. 

  

X 

   

  35 Prize pentru l mpi portative   X   

  36 Priz  pentru deplasarea în depou a vehiculului i 
elementele componente: contact mobil, contact 
priz , arc, resort capac, capac, garnituri 

   X   

  37 L mpi semnalizare: disjunctor conectat-deconectat, 
control contactoare frânare, control func ionare 
INDUSI, presiune aer pantograf, temperatura ulei 
trafo, tensiune graduator 

 
 

 
X 

   

  38 Instala ii de radiocomunica ii 

a) instala ii de radiocomunica ii feroviare 
b) instala ii de radiocomunica ii pentru metrou 

 

 
X 

 

X 

   

 13  Instala ia de iluminat - - - - - 

  1 Far central i elemente componente: carcas , 
garnitur  de etan are, garnitur  de protec ie, oglind  
conectorul (dulia cu borne), geam 

X     

  2 L mpi pentru iluminatul s lii ma inilor i a cabinei 
de conducere 

  X   

  3 L mpi pentru iluminat în exterior: col are, 
iluminatul tampoanelor, iluminat boghiuri 

   X   
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 14  Instala ii de siguran  i vigilen  X     

  1 Instala ii pentru controlul  vitezei trenului i 
elementele componente: alimentator, supraveghetor 
de tensiune, semnalizator optic, comutatorul pentru 
categoria trenului i pentru sensul de mers, 
generatoare de frecven , divizoare de frecven , 
amplificatorul de impulsuri, comutator de timp, 
grupul de timp de 7 secunde, cofret, conector, 
cabluri, butoane aten ie, l mpi semnalizare 

 
 

X 

    

  2 Inductor (pe vehicul) i elementele componente: 
circuit oscilant-serie (bobine, condensatoare) 
cabluri. 

X     

  3 Instala ia pentru indicarea i înregistrarea vitezei 
vehiculelor feroviare motoare i elementele 
componente:  
a) generator de impuls i elementele componente: 

carcas , stator, rotor, colector, ax rotoric, 
rulmen i, plac  de borne, perii de c rbune; 

b) vitezometru i elementele componente: capac, 
arcuri organe de asamblare, cordonul de leg tur , 
cadran, ace, band  de înregistrare înf ur tor de 
bandaj, angrenaj kilometraj, plac  de borne, 
leg turi electrice, relee, contor, arbore comand , 
ceas, mecansimul de orologerie, creioane de 
înregistrare, mecanismul de m surare, mecanism 
comand  microcontacte, arcuri, ro i din ate 
lag re, cablaj, conectoare, riglete;  

c) ,conductor de leg tur  dintre generatorul de 
impuls i vitezometru; 

d) lubrefiant 

 
 

X 
 

X 
 

 
 

 
 

X 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 

  4 Dispozitive de siguran  i vigilen  i elementele 
componente: cofret cu elementele de comand  i 
control, contactoare pentru cablu, fluier, frân , 
pedala i buton de comand , sistemul de avertizare 
acustic , întrerup torul pneumatic, supape 
electropneumatice de comand  i desc rcare a 
conductei generale de frânare, apartur  auxiliar  
(relee, siguran e) 

 
 

X 

    

  5 Instala ia pentru înregistrarea i indicarea automat  
a vitezei vehiculelor feroviare motoare i elementele 
componente: unitate central  cu microcontroler i 
memorie nevolatil , traductor tura ie, afi aj 
alfanumeric, tastatur  programare date, aparat 
indicator înregistrator (unit i cu microcontroler, 
afi aj, modul alimentare, tastatur ) 

 
 

 
X 

    

  6 Instala ie de radiocomunica ii feroviare  X    
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 15  Transmisii hidraulice i mecanice ale vehiculelor 
feroviare motoare 

 X    

  1 Transmisii hidraulice i elementele componente: 
carcase, arbori, arbori tubulari, rotor pomp  
hidraulic , turbin , ro i din ate i pinioane conice, 
pompa de umplere, pompa de ungere distribuitorul 
principal, rulmen i, buc e, capace, organe de 
asamblare i asigurare, ulei pentru transmisii 
hidraulice 

  

 
X 

   

  2 Reductoare inversoare i elementele componente: 
carcase, arbori (de intrare, intermediari, de ie ire, de 
inversare) ro i din ate, rulmen i, pompa de ulei 
capace organe de asamblare i asigurare 

  

X 

   

  3 Ulei reductor inversor    X   

  4 Cuplaje (ambreiaje) hidraulice i elementele 
componente: pomp  (rotor, arbore primar, coroan ); 
turbin  (rotor, arbore secundar), capac, coroana 
pompei, conducte, ventile de golire, membrane ulei 
pentru cuplaje hidraulice, organe de asamblare i 
asigurare, ulei pentru convertizoare 

  
X 

   

  5 Transformatoare (convertizoare) hidraulice i 
elementele componente: pomp  (rotor, arbore), 
turbin  (rotor, arbore) reactor, conducte, ventile de 
golire, membrane, ulei hidraulic, cupl  de sens unic 
cu role, organe de asamblare i asigurare 

  
X 

   

  6 Sisteme de comand  electric  i reglare a 
transmisiilor hidraulice i elementele componente: 
tahogenerator primar, tahogenerator secundar, bloc 
de m sur , bloc de comutare, releu de comand , 
supape electropneumatice, punte de divizare i 
stabilizare a tensiunii de alimentare poten iometre, 
bloc de temporizare, bloc de supratura ie 

  

 
X 

   

  7 Pompe i motoare hidrostatice din instala iile 
hidrostatice pentru ac ionarea ventilatorului pentru 
apa de r cire i elementele componente: blocul 
pistoanelor, pistona e, biel  – articula ii, disc de 
antrenare, arbore cardanic, distribuitor, organe de 
asamblare i etan are 

  
 

X 

   

  8 Schimb toare de c ldur  i elementele componente: 
carcas , fascicol tubular, placa de ghidare, inel, 
flan a inelului, manta 

 X    

  9 Cuplaje dintre motorul diesel i transmisia 
hidraulic  i dintre dinastarter i transmisia 
hidraulic  i elementele componente: stea, buloane 
elastice, elemente metal cauciuc 

  

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  10 Cutii de viteze mecanice i elementele componente: 
carcase (cartere) arbori, ro i din ate, casete rulmen i, 
rulmen i, elemente de etan are, discuri de ambreiaje  

  

X 

   

  11 Ulei pentru cutiile de vitez     X   

 16  Ma ini i utilaje pentru construc ia i între inerea 
c ii, drezine, macarale, precum i ansamblurile i 
subansamblurile care pot influen a siguran a 
circula iei, securitatea transporturilor i via a 
oamenilor 

 
X 

    

  1 Mecanisme de blocare-asigurare a echipamentelor 
tehnologice în timpul circula iei vehiculului. 

X     

  2 Mecanisme/instala ii pentru limitarea rotirii, 
limitarea sarcinii, blocare de sarcin , cârlige i 
cabluri de sarcin , cabluri fixe pentru bra e catarge, 
bra e catarge rigide i telescopice, scripe i, 
mecanisme/instala ii de calare 

 

X 

    

  3 Instala ii de iluminat, semnalizare i avertizoare 
aferente echipamentelor tehnologice 

X     

  4 Inscrip ion ri aferente echipamentelor tehnologice X     

  5 Echipamente tehnologice de la ma inile de cale, 
echipamente pentru ciuruit, burat, ripat, profilat 
prisma de balast, pozat, ridicat i elementele lor 
componente 

 

X 

 

 

   

  6 Aparat de rulare (osii montate, boghiuri) i 
elementele componente: osii ax , ro i, cutii de osii 

X     

  7 asiu, cadru de boghiu X     

  8 Arcuri de suspensie i elemente de leg tur  X     

  9 Aparate de trac iune i legare i elemente 
componente 

X     

  10  Tampoane i elemente componente X     

  11 Instala ia pneumatic  i mecanic  a frânei i 
elementele componente 

X     

 17  Subansambluri specifice vehiculelor rutiere care 
circul  i pe ine i elementele lor componente 

- - - - - 

  1 Ro i cu pneuri  X    

  2 Pun i motoare, pun i purt toare osii X     

  3 Mecanisme de blocare i asigurare a direc iei X     

  4 Traverse pentru fixarea aparatelor de ciocnire i 
cupla de leg tur  

X     

  5 Aparate de ciocnire, cupla de leg tur  X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  6 Mecansime de blocare a ro ilor cu pneuri ridicate, la 
circula ia vehiculului pe calea ferat  

X     

  7 Elementele componente ale sitemelor de frânare X     

 18  Alte ansambluri i subansambluri din componen a 
vehiculelor feroviare 

- - - - - 

  1 Cupla principal  de leg tur  dintre ramele de 
metrou i elementele componente: capul cuplei 
(corp, bol , cârlig, furc  de cuplare, furc  clicket, 
arcuri de trac iune, pârghie de cuplare, bar  clicket, 
cablu de decuplare), cilindru de decuplare (corp 
piston, tija pistonului, man et  de etana are, arc de 
rapel, capac cilindru), cupla de aer pentru frân  
(cuplaj pneumatic pentru conducta cuplare, buze 
elastice, ventil, bol , cilindru de decuplare, resort), 
suspensia cuplei electrice (supapa cu tij , buza de 
cuplare, glisiere, bol , ventil de distribu ie, cilindru 
pneumatic basculant, piston tij , levier elemente de 
etan are), pies  intermediar  (bar  de trac iune, 
piesa intermediar , piuli a crenelat , inel brid  de 
leg tur ) ansamblu amortizor, (elemente elastice din 
cauciuc, corp, cablu de împ mântare, carcas  
inferioar  i superioar , capul cu inel), cupla 
electric  (placa de borne, carcasa, capac spate, 
ansamblu etrier, ram ) ventil de distribu ie, 
dispozitiv de readucere (carcas , disc curbat, piston, 
rol , bol , arcuri, ciocnitor, carcasa cilindrului) 

 

 
 

 
 

X 
 

 
 

 
X 

    

  2 Cupla scurt  pentru cuplarea ramelor electrice de 
metrou i elementele componente: bare de leg tur  
(f lci de cuplare, urub de strângere, manivele) 
ansamblu amortizor, brid  de leg tur  flan . 

 
X 

    

  3 Cupla automat  pentru locomotive i elementele 
componente: corpul cuplei cu sistem de înz vorâre, 
dispozitiv de centrare, dispozitiv de ac ionare a 
z vorului, dispozitive de ac ionare a robinetului, 
suport aparat de amortizare cu arc inelar, cuplajul 
conductelor, cuplaj electric, robinet de închidere a 
aerului, priza de contact, suportul furtunurilor, 
tampon 

 
 

X 

    

  4 Aparatura pentru controlul ultrasonic al osiilor 
montate 

X     

  5 Instala ii pentru supravegherea vehiculelor feroviare 
motoare i stingerea incendiilor 

X     

  6 Profile, table, evi, bare, sârme de uz general     X 

  7 uruburi, piuli e, aibe, printuri de uz general     X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  8 Instala ii pentru diagnosticarea vehiculelor motoare 
(calculatoare de bord, software specializat, 
traductoare, adaptoare de semnal, interfe e, 
conectoare, cabluri de conexiune) 

    

X 

 

 19  Vehicule feroviare ce pot fi scoase de pe linie cu 
bra ele 

  X   

  1 Drezine de mân    X   

  2 Vagonete de cale   X   

  3 C rucior pentru m surat calea   X   

  4 C rucior motorizat pentru investiga ii georadar   X   

 20  Lucr ri aferente vehiculelor feroviare motoare      

  1 Revizii (RT, R1, R2, 2R) i repara ii cu ridicarea de 
pe osii a vehiculelor feroviare motoare (RR, RG, 
RK) 

X     

  2 Repara ii ale ansamblurilor i subansamblurilor 
vehiculelor feroviare motoare 

Clasa de risc a ansamblului, 
subansamblului ce se repar  

  3 Probarea arcurilor de la locomotive X     

  4 Strunjirea bandajelor la locomotive X     

  5 Între inerea i repararea ma inilor i utilajelor 
pentru între inerea c ii ferate, drezinelor, 
macaralelor precum i a ansamblurilor, 
subansamblurilor i echipamentelor men ionate la 
pct. 1.16 

X     

 21  Servicii aferente vehiculelor feroviare motoare - - - - - 

  1 Tratament termic pentru osiile montate ale 
vehiculelor i elementele componente 

X     

  2 Controlul nedistructiv al pieselor vehiculelor 
feroviare motoare 

Clasa de risc a piesei 
respective 

  3 Salubrizarea automotoarelor, vagoanelor din 
componen a ramelor electrice 

  X   

  4 Dezinsec ia, deratizarea, dezinfec ia automotoarelor, 
vagoanelor din componen a ramelor electrice 

  X   

  5 Intermediere a furniz rii produselor feroviare 
critice. 

Clasa de risc a produselor ce 
fac obiectul intermedierii  

  6 Lucr ri de cur are i sp lare la locomotive    X  

  7 Proiectare, consultan , expertizare în domeniul 
vehiculelor feroviare motoare, ansamblurilor i 
subansamblurilor acestora 

 
 

Clasa de risc a produsului 
feroviar în leg tur  cu care 

se presteaz  serviciul  
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

2   VAGOANE DE C L TORI I 
ECHIVALENTE(VAGON BAGAJE, VAGON 
PO T , VAGON RESTAURANT I PARTEA DE 
VAGON A VEHICULELOR FEROVIARE 
MOTOARE (RAME, AUTOMOTOARE, RAME 
DE METROU) 

 

 
X 

    

 1   

1 

Cutia vagonului.  
Cutia propriu-zis  i elementele componente ale 
structurii de rezisten  

 

X 

    

  2 Vopsele grunduri, chituri, lacuri, emailuri, diluan i    X  

  3 Podea, plafon  X    

  4 Ferestre exterioare i elemente componente:  
geamuri, geamuri termopan, garnituri, materiale de 
etan are, mecanism de ac ionare, arcuri, came, 
cabluri, elemente de glisare, cremalier , sistem de 
blocare, mânere, balamale, opritor 

  

X 

  

  5 U i de acces din exterior i elemente componente: 
geam, izola ie garnitur , broa te, broa te cu sistem 
de blocare, mâner 

X     

  6 U i interioare    X   

  7 Intercomunica ie i elemente componente: trap , 
dispozitiv de blocare trap , articula ie, burdufuri 

X     

  8 Materiale pentru izola ia fonic  i termic    X   

  9 Bare de sprijin   X   

  10 Garnituri pentru u i i ferestre interioare   X   

  11 Pere i interiori (structura metalic , melamin , tego, 
panel, poliester armat cu fibr  de sticl ) 

   X  

 2  Amenaj ri interioare   X   

  1 Banchete, canapele, fotolii   X   

  2 Portbagaje, oglinzi   X   

  3 Cutii de resturi     X 

  4 Covor PVC, mochet    X   

  5 terg tor de picior     X 

  6 Perdele   X   

  7 Îmbr c minte fotolii, banchete (stof , plu )    X   

 3  Instala ii sanitare   X   

  1 Rezervoare de ap , indicator de nivel   X   

  2 Rezervoare de reten ie ale WC-urilor ecologice 
(instala ia vacuumetric , indicator nivel) 

  X   
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  3 evi, furtune de leg tur , elemente de asamblare   X   

  4 Robinete   X   

  5 Guri de umplere   X   

  6 Oal  WC, capac, colac     X 

  7 Chiuvete, lavoare     X 

  8 Mecanisme de ac ionare (pedal , tij , ventil, 
butoane, temporizare) 

  X   

  9 Oglind      X 

  10 S pun, detergen i, s pun lichid, deodorant   X   

  11 Savoniere, rulou hârtie igienic , prosop, suport 
prosop 

    X 

 4  asiu X     

  1 Crapodina superioar  X     

  2 Supor i sus inere pentru instala ie de climatizare, 
surse statice, l zi baterie, rezervoare de aer, cilindru 
de frân  distribuitor aer 

X 
    

  3 Aparat de ciocnire i elementele componente: 
a) corp, taler, element elastic (de amortizare), 

man on pene, plac  sub tampon, organe de 
asamblare i asigurare; 

b) unsoare 

 
X 
 
 

   
 
 
 
X 

 

  4 Aparat trac iune i elementele componente:  
a) cârlig trac iune, element elastic, splint, la , bar  

trac iune, semiman oane, buloane limitatoare, 
rozeta cârligului organe de asamblare i 
asigurare; 

b)  unsori 

 
X 

 

   
 
 
 
 

X 

 

  5 Aparat de legare i elementele componente: 
a) la , urub stânga – dreapta, piuli e cu cep, eclise, 

mâner, elemente de asigurare, siguran a contra 
rotirii; 

b) unsoare 

 
X 
 

   
 
 
 
X 

 

  6 Glisiere X     

 5  Boghiu X     

  1 Cadrul boghiului X     

  2 Traversa dansant  X     

  3 Crapodina inferioar  X     

  4 Blocuri amortizoare metal – cauciuc (limitatori 
deplasare travers  dansant ) 

X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  5 Suspensia primar  i secundar  i elementele 
componente: arcuri elicoidale, arcuri în foi, 
amortizoare hidraulice, arcuri (burdufuri) 
pneumatice, elemente metal-cauciuc, pendule 
oscilante, elemente de asamblare, buloane, bride, 
inele organe de asamblare i asigurare 

X 

    

  6 Timoneria frânei pe boghiu i elementele 
componente: cilindru de frân  (piston, tij , arc, 
garnituri, burdufuri de cauciuc, regulator de 
timonerie încorporat în cilindrul de frân ), bare, 
leviere, axe triunghiulare, buloane buc e, organe de 
asamblare i asigurare, port-sabot, sabot frân , 
garnitur  de frânare 

X  

    

  7 Osia montat  i elementele componente: 
osia ax , discul ro ii, roata monobloc, bandaj, inel 
de fixare, disc frân  

X 
    

  8 Cutia de osie i elementele componente: rulmen i, 
elemente de etan are, corpul cutiei, capac, unsoare, 
inele distan iere, uruburi fixare capac, elemente de 
asigurare, contor kilometraj, tahogenerator, leg tura 
electric  la mas  

X 

    

 6  Instala ia de înc lzire, ventila ie, climatizare   X   

  1 Cuptor înc lzire i elementele componente: 
(rezisten e electrice, izolatori, cablaj, suport) 

  X   

  2 Siguran  supratemperatur  cuptor înc lzire X     

  3 Bateria de abur i elementele componente: 
serpentina de abur, regulator abur, izola ie termic , 
oala de condens, robine i, ventil, garnituri de 
etan are, seamiacupl ri abur 

  
X 

  

  4 Motor ventilator i elementele componente: 
stator, rotor, ax rotoric, rulmen i,colector, punte 
port-perii, perii, conductor bobinaj, materiale 
electroizolante, carcas , capac 

  
X 

  

  5 Radiatoare electrice   X   

  6 Tubulatur  interioar  i exterioar    X   

  7 Filtre de aer, site, ulei de filtru   X   

  8 Termoregulator   X   

  9 Termometre    X   

  10 Capace, ap r tori, clapete   X   
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  11 Instala ia de climatizare i elementele componente: 
unitatea de condi ionare, unitatea de condensare, 
regulatoare de temperatur , relee termice, filtre de 
aer, rezisten e electrice, calculator, tablou de 
comand , cabluri de conexiune, papuci, riglete, 
conectoare 

  

X 

  

  12 Instala ia de înc lzire cu combustibil lichid i solid 
i elementele componente:  

a) rezervor de combustibil lichid, arz tor, antigel, 
indicator de nivel, vas de expansiune, pomp , motor 
electric de ac ionare, garnituri etan are, sob  de 
înc lzire 

  

X 

  

   b) Antigel    X  

 7  Instala ia de alimentare cu energie, instala ia de 
iluminat, sonorizare 

  X   

  1 Generator de curent continuu i elementele 
componente: corp, capace, stator, rotor, ax rotoric, 
colector, rulmen i, punte port-perii, perii de c rbune, 
conductoare electrice pentru bobinaj, materiale 
elctroizolante, cutie borne 

  

X 

  

  2 Antrenarea generatorului de curent i elementele 
componente: multiplicator de tura ie, angrenaj 
conic, cuplaj, ax cardanic, organe de asamblare i 
asigurare 

 
X 

 

 

  

  3 Convertizor static (surs ) i elementele componente: 
transformatoare, contactoare, sesizor tensiune, 
fuzibile termice, bloc comutator tensiune, traductor 
tensiune, punte redresoare, invertor trifazat, invertor 
monofazat, filtre, traductor curent, traductor 
temperatur , borne, conductoare 

  

X 

  

  4 Bateria de acumulatoare i elementele componente: 
a) corp baterie, pun i de înseriere, cabluri de 
conexiune 

  X   

   b) electrolit    X  

  5 Tablou electric i elementele componente: prize, 
cuple, riglete, comutoare, LED-uri, comutatoare, 
siguran e, cabluri conexiuni, papuci, butoane 

  
X 

  

  6 L mpi, suport, bec, dispersor, invertor iluminat   X   

  7 Sta ie sonorizare, difuzor, atenuator   X   

 8  Instala ia frânei automate i de mân  X     

  1 Conducta general  X     

  2 Semiacupl ri (furtun, arm turi) X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  3 Robine i frontali de aer, garnituri X     

  4 Cilindru de frân  i elementele componente: piston, 
tij , arc, garnitur , corp, capac, organe de asamblare 
i asigurare, dispozitiv de evacuare a apei, unsoare 

X 
    

  5 Distribuitor i elementele componente: corp, ventile, 
duze, membrane, garnituri, arcuri, site, pistoane 

X     

  6 Regulator antipatinaj i elementele componente: 
contragreut ii, pârghii, arcuri, garnituri, traductor 
de impulsuri, roat  polar , calculator 

X     

  7 Accelerator de presiune X     

  8 Rezervoare de aer X     

  9 Schimb torul de regim X     

  10 Frâna de alarm  X     

  11 Regulator centrifugal X     

  12 Regulator de timonerie i elemente componente: 
urub reglaj, arc, piuli a de reglaj, tij , corp, organe 

de asamblare i asigurare, bara de comand , urechi, 
bara regulatorului 

X 

    

  13 Frâna de mân  i elementele componente: roata 
ac ionare, cablu, fus frânal X     

  14 Bara de reglare a timoneriei la punct fix X     

  15 Timoneria frânei i elementele componente: leviere, 
bare pe asiu, articula ii, buloane, buc e, organe de 
asamblare i asigurare 

X 
    

  16 Suport semiacupl ri    X  

 9  Instala ia pneumatic  auxiliar  X     

  1 Conducta principal  de aer X     

  2 Semiacupl ri, furtunuri, arm turi X     

  3 Robine i frontali de aer X     

  4 Rezervoare de aer X     

  5 Mecanism de ac ionare u i de acces i de 
intercomunica ie i elementele componente:  
a) cilindru pneumatic, pivo i, lag re, elemen i de 

glisare, role, cabluri, tij , articula ie sferic , 
garnituri, filtre; 

b) lubrifiant 

 
 

X 
 

 

   
 
 
 
 

X 

 

 10  Instala ia de diagnoz  închidere u i i frân  i 
elemente componente: 

 X    

 11  Lucr ri aferente vagoanelor de c l tori - - - - - 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  1 Repara ii cu ridicarea de pe osii a vagoanelor de 
c l tori i echivalente (RP, RG, RK) 

X     

  2 Revizii planificate ale vagoanelor de c l tori i 
echivalente (RIF, RIT) 

X     

  3 Prelungirea termenului de revizie planificat  X     

  4 Repara ii ale ansamblurilor i subansamblurilor 
vagoanelor de c l tori i echivelente 

Clasa de risc a 
ansamblului/subansamblului 
care se repar  

  5 Revizia în exploatare (compunere, tranzit, sosire) a 
vagoanelor de c l tori i echivalente 

X     

  6 Amenaj ri interioare ale vagoanelor pentru înso itori 
din componen a trenurilor de marf  

  X   

  7 Exploatarea instala iilor din dotarea vagoanelor de 
dormit 

  X   

 12  Servicii aferente vagoanelor de c l tori i 
echivalente - - - - - 

  1 Salubrizarea vagoanelor   X   

  2 Sp larea la exterior a vagoanelor, cur irea 
interioar  

  X   

  3 Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie   X   

  4 Intermediere a furniz rii produselor feroviare 
critice. 

Clasa de risc a produselor ce 
fac obiectul intermedierii 

  5 Serviciile prestate în vagoanele restaurant, bar, 
dormitoare 

  X   

  6 Proiectare, consultan , expertizare în domeniul 
vagoanelor de c l tori ansambluri, subansambluri 
acestora 

Clasa de risc a produsului 
feroviar în leg tur  cu care 
se presteaz  serviciul 

3   VAGOANE DE MARF  X     

 1  asiu X     

  1 Longeroane X     

  2 Traverse frontale X     

  3 Traversa crapodinei X     

  4 Crapodine superioare, pivotul crapodinei X     

  5 Supor i pentru: rezervoare, cilindrul de frân , 
distribuitor, aparat trac iune continu , suport 
glisiere, suport cap arc 

X 
    

  6 Tabl  parascântei X     

  7 Platforma frânarului; peroane X     

  8 Sc ri, mânere sub tampon, trepte de manevr  X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  9 Pl ci de gard  X     

  10 Leg tura electric  asiu cadrul boghiului X     

 2  Boghiuri X     

  1 Cadrul boghiului i elementele componente: 
crapodina inferioar , supor i glisier , placa de uzur , 
corp reazem, leg tura electric  

X 
    

  2 Suspensia i elementele componente: arcuri în foi, 
arcuri elicoidale, amortizor cu fric iune, atelaje de 
suspensie (inel, suport, bulon, agraf , element de 
angrenare), interstada, p l ria arcului 

X 

    

  3 Frâna pe boghiu i elementele componente: 
timonerie (leviere, axe triunghiulare, atârn tori, bare 
de leg tur , bar  la punct fix, buloane, buc e 
elemente de asigurare, portsabot, sabot, pana 
sabotului, etrier de siguran  

X 

    

 3  Aparat de rulare i elementele componente: osie 
montat , osie ax , discul ro ii, bandaj, inel de 
siguran , roata monobloc, cutia de osie (corp, 
capac, rulmen i, elemente de etan are, elemente de 
asamblare i asigurare, piuli e, unsoare, ulei), contor 
kilometraj 

X 

    

 4  Aparat de ciocnire X     

  1 Corp X     

  2 Taler X     

  3 Element elastic X     

  4 Man on, placa sub tampon X     

  5 Elemente de ghidare (pana) X     

  6 Unsoare    X   

  7 Organe de asamblare i asigurare X     

 5  Aparat de trac iune i lag re X     

  1 Aparat de trac iune i elemente componente:  
a) element elastic, cârlig de trac iune, bare de 

trac iune, semiman oane, buloane, limitatoare, 
rozeta cârligului, organe de asamblare i 
asigurare; 

b) unsoare 

X 
 

X 

   
 
 
 
 

X 

 

  2 Aparat de legare i elementele componente: 
a) la , urub stânga-dreapta, piuli e cu cep, eclise, 

mâner, elemente de asigurare, siguran a contra 
rotirii; 

b)  unsoare 

 
X 

 

   
 
 

 
X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 6   Suspensie (la vagoane f r  boghiuri) i elemente 
componente: 
a) arc în foi, inele, ghiar , buloane, supor i, 

vaselin , elemente de asigurare buc e la loca ul 
bridei 

b) unsoare 

X 

  

X 

 

 7  Instala ia frânei automate i de mân  X     

  1 Conducta general  X     

  2 Semiacupl ri (furtun, robine i frontali de aer) X     

  3 Suport semiacuplare    X   

  4 Separator de praf X     

  5 Distribuitor i elementele componente: corp, ventile, 
membrane, duze, pistoane, arcuri, site X     

  6 Cilindrul de frân  i elementele componente:  
a) corp, capac, piston, tije, garnituri, arc, elemente 

de asamblare i asigurare, dispozitiv de evacuarea 
apei 

b)  unsoare 

X 

  

X 

 

  7 Rezervor de aer X     

  8 Regulatorul automat de timonerie i elementele 
componente: corp, tija, urechi, bar  de comand , 
piuli a de reglaj, arc, bara regulatorului, organe de 
asamblare i de asigurare 

X 

    

  9 Timoneria central  a frânei (la vagoane cu boghiuri) 
i elementele componente:  

a) leviere, s nii, bare de leg tur , buloane, buc e, 
organe de asamblare i organe de asigurare; 

b)  unsoare 

 
X 

 

   
 
 
 

X 

 

  10 Timoneria frânei la vagoane f r  boghiuri i 
elementele componente:  
a) leviere, s nii, bare de leg tur , bara de punct 

fix, axa triunghiular , atârn tori sabo i, etrieri 
de siguran , portsabot, sabot, pana sabotului, 
organe de asamblare i asigurare; 

b)  unsoare 

 

X 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

X 

 

  11 Mecanisme de ac ionare a frânei:  
a) mecanism gol-înc rcat, mecanism de izolare a 

frânei, mecanism de desc rcare i elemente 
componente (bare, sector din at, mâner, pl ci 
indicatoare); 

b)  unsoare 
 
 
 
 
 

X 
 

 

   
 
 
 
 

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 8  Cutia/recipientul vagoanelor de marf  X     

  1 Cutia vagoanelor de uz general i elementele 
componente: schelet metalic, u i laterale,pere i 
laterali i frontali, ringfuze, u i de deservire, podea, 
mecanism de închidere-deschidere u i, acoperi  

X 

    

  2 Cutia vagoanelor cu desc rcare gravita ional  i 
elementele componente: cutia propriu-zis , trape, 
mecanism de ac ionare i z vorâre a trapelor, sc ri 
de acces 

X 

    

  3 Recipientul vagoanelor cu desc rcare sub presiune 
i elementele componente:  

a) recipient, doma, sc ri de acces, instala ia de 
desc rcare (conducte, robinete) supapa de siguran , 
filtru, sit , garnitur  dom  

X 

    

   b) uruburi i piuli e de asigurare a domei   X   

  4 Recipientul vagoanelor cistern  i elementele 
componente:  
a) recipient, dom , garnituri dom , supape de 
siguran , robine i (centrali, exteriori) conducte, 
instala ie de înc lzire (serpentin ), termoizola ie, 
panou protec ie, sc ri acces 

X 

    

   b) Suruburi i piuli e de asigurare a domei   X   

  5 Instala ia pneumatic  de desc rcare a vagoanelor 
bascualnte (Eakkmas) i vagoanele serie Fals, Tals, 
Fall, Uals, Fabls i elementele componente:cilindrii 
pneumatici, robine i de comand , semiacupl ri de 
aer tip B, bare i leviere de ac ionare, buloane, 
eclise 

 

X    

  6 Instala ii de ac ionare vane i nivelatoare (vagoane 
Faccs i Faccpps, respectiv manivele de ac ionare, 
ro i de ac ionare, arbori, axe, cardane, uruburi i 
piuli e de ac ionare, leviere buloane, eclise) 

 

X    

  7 Dispozitive de echilibrat trape (vagoane Eacs)  X    

  8 Cilindru de echilibrare acoperi  (vagoane Tals, 
Talns)  X    

 9  Subansambluri ale vagoanelor specializate 
(destinate unui anumit tip de transport) - - - - - 

  1 Platforma vagoanelor pentru transportat autoturisme 
i subansamblurile componente: mecanism de 

ridicat, pene de calare, balustrad , dispozitive de 
asigurare 

X 
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  2 Instala ia de r cire a vagoanelor refrigerente i 
frigorifice, i elemente componente: lada pentru 
ghea , izola ia cutiei vagonului, ventilator aerisire 

X 
    

  3 Acoperi  rulabil i elemente componente: 
a) inele, coarbe, mecanism de ac ionare, rulmen i 

X 
    

   b) prelat    X   

  4 Acoperi  pliabil (vagoane Rills) i elemente 
componente:  
a) pere i frontali fic i, inele, coarbe, role, rulmen i  

X 
    

   b) prelat    X   

  5 Pere i laterali culisan i, perete lateral i acoperi  
culisant i elementele componente: elemente de 
rulare (role, rulmen i, elemente de închidere i 
asigurare) pere i intermediari mobili i dispozitive 
de înz vorâre 

X 

    

  6 Pere i frontali, epu e, dispozitive de fixare 
containere, leag n de înc rcare i dispozitiv de 
blocare rulouri, dispozitiv de întindere cablu 

X 
    

  7 Macara, cale de rulare pentru macara, band  rulant , 
bra  basculant de la vagoanele ce compun trenul 
pentru transport ine lungi i trenul pentru transport 
„p mânt” 

X 

    

 10  Accesorii fixe comune tuturor vagoanelor de marf  
i alte subansamble - - - - - 

  1 Cârlige de manevr  X     

  2 Supor i de felinar  X    

  3 Cutie etichete  X    

  4 Prelata pentru vagoane cu pere i fic i   X   

  5 Încuietori speciale CFR    X   

  6 Materiale pentru vopsire i inscri ionare (vopseluri, 
grunduri, lacuri, emailuri, diluan i, chituri)    X   

  7 Fixare mâner manevrant (mân  curent )  X    

 11  Lucr ri aferente vagoanelor de marf  - - - - - 

  1 Repara ii cu ridicarea de pe osie a vagaoanelor de 
marf  (RP, RK) X     

  2 Revizii planificate la vagoanele de marf  (RIF, RR, 
RIT) X     

  3 Prelungirea termenului de RP X     
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Nr crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum 

i a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  4 Repara ii la ansamblurilor i subansamblurilor 
vagoanelor 

Clasa de risc a ansamblului 
subansamblului care se 

repar  

  5 Repara ii accidentale X     

  6 Recondi ionarea prin înc rcarea prin sudur  a 
suprafe ei de rulare a buzei bandajului X     

 12  Servicii aferente vagoanelor de marf  - - - - - 

  1 Revizia în exploatare a vagoanelor de marf  
(compunere, tranzit, sosire) X     

  2 Salubrizarea vagoanelor de marf    X   

  3 Dezinsec ie, deratizare i dezinfec ia vagoanelor   X   

  4 Cur irea i sp larea la interior a vagoanelor   X   

  5 Sp larea vagoanelor cistern     X  

  6 Protec ia anticoroziv  peliculogen  la 
interior/exterior a vagoanelor cistern     X  

  7 Proiectare, consultan , expertizare în domeniul 
vagoanelor de marf  ansambluri, subansambluri 
acestora 

Clasa de risc a produsului 
feroviar în leg tur  cu care 
se presteaz  serviciul 

  8 Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice 
din domeniul vehiculelor feroviare. 

Clasa de risc a produselor ce 
fac obiectul intermedierii 

 13  Alte accesorii i dispozitive speciale de readucere pe 
in  a vehiculelor deraiate i pentru transport 

locomotive cu osii blocate (inclusiv sabo ii de 
mân )  

X 
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CAPITOLUL -  B : INSTALA II FIXE DE TRAC IUNE ELECTRIC . INSTALA II 

PENTRU CONDUCEREA, CONTROLUL I SEMNALIZAREA CIRCULA IEI 
TRENURILOR. INSTALA II PENTRU TELEFONIE, TELEGRAFIE, RADIO – TEHNIC  

DE CALCUL 
INSTALA II SPECIFICE TRANSPORTULUI CU METROUL 

 
Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 

subansamblurilor pieselor componente, precum i 
a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
1   INSTALA II FIXE DE TRAC IUNE ELECTRIC       

 1  
Substa ii de trac iune electrica(STE) posturi de 
sec ionare (PS) i subsec ionare (PSS), posturi de 
alimentare (PA), posturi de autotransformare (PAT) 

- - - - - 

  1 Lucr ri de construc ii montaj i  repara ii capitale la 
instala iile de medie tensiune i înalt  tensiune din 
STE, PS, PSS, PA, PAT, inclusiv suporturile pentru 
aparataj, barele corectoare, funda iile aparatelor, 
canalele de cabluri   

  X    

  2 Lucr ri de între inere i  repara ii curente la 
instala iile de medie tensiune i înalt  tensiune din 
STE, PS, PSS, PA, PAT, inclusiv suporturile pentru 
aparataj, barele corectoare, funda iile aparatelor, 
canalele de cabluri   

  X    

  3 Lucr ri de construc ii montaj i  repara ii capitale la 
instala iile circuitelor secundare i de automatizare 
din STE, PS, PSS, PA, PAT  

  X    

  4 Lucr ri de între inere  i  repara ii curente la 
instala iile circuitelor secundare i de automatizare 
din STE, PS, PSS, PA, PAT 

     

  5 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
circuitele de alimentare la joas  tensiune pentru 
consumatorii auxiliari din STE, PS, PSS, PA, PAT 

  X    

  6 Lucr ri de între inere i  repara ii curente la  
circuitele de alimentare la joas  tensiune pentru 
consumatorii auxiliari din STE, PS, PSS, PA, PAT 

  X    

  7 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile pentru protec ia împotriva electrocut rii 
prin atingere direct  sau indirect  în STE, PS, PSS, 
PA, PAT, instala ia de paratr snet (priza de p mânt, 
conductoare de protec ie i nul, paratr snet, cabluri 
de întoarcere) 

X      

  8 Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile pentru protec ia împotriva electrocut rii 
prin atingere direct  sau indirect  în STE, PS, PSS, 
PA, PAT, instala ia de paratr snet (priza de p mânt, 
conductoare de protec ie i nul, paratr snet, cabluri 
de întoarcere) 

X      

  9 Lucr ri de construc ii montaj i  repara ii capitale la 
instala ii de telecomand  i semnalizare, 
telemecanic , panouri i pupitre de comand  în DEF, 
sistemele de conducere automat  i achizi ie de date, 

 X     
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
software 

  10 Lucr ri de între inere i  repara ii curente la instala ii 
de telecomand  i semnalizare, telemecanic , 
panouri i pupitre de comand  în DEF, sistemele de 
conducere automat  i achizi ie de date, software 

 X     

  11 

Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
sistemele dedicate, de detec ie, semnalizare i 
stingere a incendiilor, sistemelor de televiziune în 
circuit închis, sistemelor de  management al 
accesului, sistemelor de avertizare la efrac ie i 
Hold+Up, sistemelor clasice i digitale de 
videosupraveghere 

Clasa de risc a acestor 
lucr ri va fi clasa de risc 
a produselor/sistemelor 
feroviare la care se 
monteaz  aceste sisteme 

  12 

Lucr ri de între inere i repara ii curente la sistemele 
dedicate, de detec ie, semnalizare i stingere a 
incendiilor, sistemelor de televiziune în circuit 
închis, sistemelor de  management al accesului, 
sistemelor de avertizare la efrac ie i Hold+Up, 
sistemelor clasice i digitale de videosupraveghere 

Clasa de risc a acestor 
lucr ri va fi clasa de risc 
a produselor/sistemelor 
feroviare la care se 
monteaz  aceste sisteme 

  13 

Circuite primare i elemente componente : 
întreruptor, separator de curent alternativ i curent 
continuu, transformator de curent monopolar, 
transformator de tensiune, siguran e fuzibile, 
desc rc tor cu oxizi metalici, contor pentru 
înregistrarea desc rc rilor, filtre de armonici,cabluri 
de energie,  conductoare 

  X    

  14 

Transformatoare fixe de trac iune i elementele 
componente : transformator, releu Bucholtz, 
schimb tor prize pentru reglajul tensiunii în trepte 
sub sarcin  

  X    

  15 Transformatoare pentru serviciile auxiliare din  STE  
i elementele componente   X    

  16 

Circuite de alimentare la joas  tensiune (jt) pentru 
consumatorii auxiliari din STE i elementele 
componente :  panouri de comand , siguran e 
fuzibile de jt, siguran e automate, baterii de 
acumulatoare, baterii de condensatoare,  
transformatoare de m sur , dispozitive AAR, 
instala ii de iluminat în  substa ie 

  X    

  17 

Stâlpi i supor i de beton armat pentru cadrele 
barelor colectoare i pentru sus inerea aparatajului de 
înalt  i de medie tensiune. 
Funda iile stâlpilor i supor ilor din metal sau din 
beton armat pentru echipament, canale de cabluri 

  X    

  18 

Instala ia pentru protec ia împotriva electrocut rii 
prin atingere direct  sau indirect  în substa ia de 
trac iune electric , instala ia de paratr snet (priza de 
p mânt, conductoare de protec ie i nul, parastr snet, 
cabluri de întoarcere) 

X      

  19 Circuite secundare pentru protec ia prin relee,   X    
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
automatizare i m sur  i  elementele componente: 
relee electromagnetice de protec ie, RAR,  automate 
programabile, siguran e fusibile, contoare pentru 
înregistrarea consumului de energie activ  i 
reactiv , instala ii de semnalizare i comand  în 
substa iile de trac iune i la dispecere, software 
pentru sisteme SCADA 

  20 
Panouri i pupitre de telecomand  pentru DEF, 
sisteme de telecomand  în instala iile IFTE, sistemul 
SCADA 

 X     

 2  Linia de contact X      
  1 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 

instala iile liniei de contact X      

  2 Lucr ri de între inere i repara ii curente  la 
instala iile liniei de contact X      

  3 

Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile de protec ie a omului i obiectelor 
metalice din cale i vecin tatea c ii împotriva 
influen elor liniei de contact 

 
X     

  4 

Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile de protec ie a omului i obiectelor 
metalice din cale i vecin tatea c ii împotriva 
influen elor liniei de contact 

X      

  5 

Linia de contact aerian  i elementele componente : 
stâlpi de sus inere din beton armat i metalici, 
funda ii de stâlpi, traverse rigide i elastice, pinteni, 
izolatoare din sticl , ceramic , compozit, consol , 
contrafi , fix tor, portfix tor, cleme de prindere i 
de înn dire pentru conductoare, firul de contact, 
conductor funie pentru : cablu purt tor, fideri, 
conductor de întoarcere, conductor în opozi ie de 
faz  cu linia de contact aerian , conductor colector, 
pendule, ancore i sisteme de compensare i 
întindere 

X      

  6 

Instala ia de protec ie împotriva electrocut rii prin 
atingere direct  i indirect  a obiectelor din cale i 
din vecin tatea c ii de rulare. 
Îngr diri de protec ie, prize de p mânt, leg ri de 
obiecte metalice la priza de p mânt, leg ri la in  
cu/f r  intersti iu de scânteiere, desc rc tor, leg ri de 
obiecte metalice la conductorul colector sau la 
conductorul de întoarcere, legarea conductorului 
colector i a conductorului de întoarcere la in  sau 
la bobina de joant , bobina de joant  suplimentar , 
bobina de protec ie, cablu de întoarcere i legarea la 
priza de p mânt a substa iei i la bobina de joant , 
intersti iu de scânteiere  

X      

 3  Instala ii electrice de joas  tensiune - - - - - 
  1 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale  la   X    
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
instala iile de iluminat interior i exterior în g ri, 
depouri i tuneluri i elementele componente: tablou 
de distribu ie, siguran e  fuzibile, transformator 
tensiune 

  2 

Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile de iluminat interior i exterior în g ri, 
depouri i tuneluri i elementele componente: tablou 
de distribu ie, siguran e  fuzibile, transformator 
tensiune 

  X    

  3 Lucr ri de construc ii montaj  i repara ii capitale la 
instala iile de iluminat în triajele de cale ferat   X     

  4 Lucr ri de între inere  i repara ii curent  la 
instala iile de iluminat în triajele de cale ferat   X     

  5 

Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala ii pentru alimentare cu energie electric  a 
macaralelor, instala iilor de hidrofor, excalatoarelor, 
ventilatoarelor, filtrelor de aer, benzilor rulante, 
pompelor, compresoarelor, motoarelor  electrice 

  X    

  6 

Lucr ri de între inere i repara ii curente la instala ii 
pentru alimentare cu energie electric  a macaralelor, 
instala iilor de hidrofor, excalatoarelor, 
ventilatoarelor, filtrelor de aer, benzilor rulante, 
pompelor, compresoarelor, motoarelor electrice 

  X    

  7 
Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile pentru alimentarea înc lzitoarelor de 
macaz 

 X     

  8 
Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile pentru alimentarea înc lzitoarelor de 
macaz 

 X     

  9 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
grupurile electrogene   X    

  10 Lucr ri de între inere i repara ii curente la grupurile  
electrogene   X    

  11 

Instala ii de iluminat interior i exterior în g ri, 
depouri i tuneluri i elementele componente : tablou 
de distribu ie, siguran e fuzibile, transformator 
tensiune 

  X    

  12 Instala ie de iluminat în triaje de cale ferat   X     
  13 Grupuri electrogene pentru instala ii I.F.T.E.    X    

  14 

Instala ii pentru alimentarea cu energie electric  a 
macaralelor, instala iilor de hidrofor, escalatoare, 
ventilatoare, filtre de aer, benzi rulante, pompe, 
compresoare, motoare electrice, AAR 

  X    

  15 Instala ii pentru alimentarea înc lzitoarelor de macaz  X     
 4  Servicii pentru instala iile fixe de trac iune electric - - - - - 

  1 

Proiectare, consultan , expertizare în domeniul 
instala iilor fixe de trac iune electric  i a 
elementelor componente  
 

Clasa de risc a instala iei/ 
produsului feroviar în 
leg tur  cu care se 
presteaz  serviciul 
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
 

  2 
Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice 
din domeniul instala iilor fixe de trac iune electric . 

Clasa de risc a 
produselor ce fac 
obiectul intermedierii  

2   
INSTALATII DE COMAND , CONTROL SI 
SEMNALIZARE ALE CIRCULA IEI 
TRENURILOR 

- - - - - 

 1  Instala iile sistemului european de control continuu 
al vitezei trenurilor  X      

  1 Eurobalize fixe X      
  2 Eurobalize  variabile X      
  3 Interfa a electric  pentru semnale luminoase X      

  4 Semnale luminoase cu semnalizare cu trepte multiple 
de viteze X      

  5 
Instala ii de prelucrare a informa iilor cu elementele 
lor componente : circuite de siguran  i comand , 
circuite de selec ie i auxiliare 

X      

  6 Obiecte comandate i controlate de instala iile 
sistemului ERTMS  X      

 2  Instala iile sistemului de centralizare electronic  
bazate pe tehnic  de calcul X      

  1 Programe software dedicate X      

  2 

Echipamente hardware dedicate : calculatoare, 
display-uri (monitoare) color, interfe e de 
comunicare a sistemului de centralizare electronic  
cu obiectele din cale comandate i controlate de 
sistem, circuitul de siguran  pentru supravegherea 
focurilor la semnalele luminoase 

X      

  3 Obiecte comandate i controlate de instala iile 
sistemului de centralizare electronic  X      

 3  Instala ii de CED (centralizare electrodinamic ) i 
BLA (bloc de linie automat) X      

  1 

Instala ii de prelucrare a  informa iilor  de siguran  
i elementele componente :  circuite de siguran  i 

comand  (realizate cu relee) i circuite de selec ie i 
auxiliare (realizate cu relee) 

X      

  2 

Electromecanisme de macaz i sabot i elementele 
componente : 
electromecanism de  macaz cu înz vorâre interioar  
(motor electric, ambreiaj de fric iune, ambreiaj de 
talonare, comutator automat, bare de manevrare, 
liniare de control, cutia electromecanismului), 
electromecanisme de macaz cu înz vorâre exterioar  
i cu fix toare de vârf cu cleme (motor electric, 

ambreiaj de fric iune, ambreiaj de talonare, 
comutator automat, bar  de manevrare, liniare de 
control, cutia electromecanismului), 
electromecanism de macaz cu motor alimentat în 
curent alternativ trifazat 

X      
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 

  3 

a) Semnale luminoase de manevr  i de circula ie 
(cu catarg, pitice, pe console) i elementele 
componente : parte mecanic  (catarg, panoul 
unit ilor luminoase, consolele superioar  i 
inferioar  de sus inere a unit ilor luminoase, 
cutia transformatoarelor de foc, cutia de jonc iune 
pentru cabluri, cutia indicatorului de direc ie i 
cea a indicatorului de linie, tub flexibil pentru 
trecerea cablajului din catarg în cutia unit ilor 
luminoase, scar  pentru accesul personalului SCB 
la panourile cu unit i luminoase, pl cu ele cu 
inscrip ii, capac de acoperire a evii catargului, 
funda ie) i  partea electric  (becuri de semnale, 
transformatoare, relee de foc), semnale TMV 
(indicatoare optice, cromatica filtrelor); 

b) Semnale luminoase care indic  situa ii de pericol 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

    

  4 

Circuite de cale : circuite de cale pe sec ii 
neelectrificate (transformatoare AC, RC, rezisten e 
semireglabile, cabluri de alimentare i de releu, 
redresoare, relee de cale tip NF2-200 R, piche i de 
alimentare i de releu, siguran e, cabluri pentru 
leg turile electrice ale piche ilor la ine), circuite de 
cale pe sec ii cu trac iune electric  (circuite de cale în 
secven e) i elementele  lor componente : emi tor de 
cod, bobine limitatoare de curent, condensatoare, 
contactoare statice, relee transmi toare, 
transformatoare de tip D, E sau L, siguran e, 
rezisten e reglabile, filtru de cale, releu de cale de 
impulsuri de tip IMVS-110, celule descifratoare 
BDF-1, rezisten e, condensatoare, diode, relee de 
cale NF1-2000, piche i de alimentare i de releu, 
circuite de cale monofilare i elementele lor 
componente : releu transmi tor, bobine limitatoare 
de curent, transformatoare de tip D, E sau L, 
rezisten e reglabile, siguran e fuzibile sau termice, 
condensatoare, releu de cale de impulsuri, celule 
descifratoare BDF-1, releu de cale, filtru tip B, 
circuite de cale bifilare i elementele lor 
componente : acelea i elemente componente ca i la 
circuitele de cale monofilare, dar în loc de celule 
descifratoare BDF-1 sunt celule descifratoare BDF-
2, în plus : bobine de joant , contactor static cu 
tiristoare, relee transmi toare de protec ie, celule 
descifratoare tip CD-3B, circuite de cale electronice : 
circuit de cale pentru linie curent  CN-75-6 cu 
elementele lui componente : codificator, contactor 
static, transformatoare, bobine de protec ie, 
rezisten e variabile, bobine de joant , filtre de cale 
tip B, bloc de alimentare pentru emisie i recep ie, 

X      
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
decodificatoare, relee electronice, relee de cale, 
circuit de cale pentru sta ii CS-24-6 cu impulsuri de 
tensiune ridicat  i cu elementele lui componente : 
bloc de alimentare, generator control, emi tor de 
cale, bobine de joant , filtru de recep ie, receptor de 
cale, receptoare de sta ie, relee de cale i de sec iune 
izolat  : circuit de cale C4-64 cu elementele sale 
componente : emi tor electronic de  cod, bloc 
decodificator electronic, transmi toare ale 
impulsurilor de sincronizare, blocuri de protec ie la 
recep ie, relee de cale 

  5 

Instala ii de alimentare cu energie electric  : sursa de 
baz  (re eaua trifazic  de distribu ie de joas  tensiune 
230/400 V, 50 Hz), sursa de rezerv  cu elementele 
sale componente : redresori pentru alimentarea în 
tampon a bateriilor de  acumulatoare, invertori statici 
care furnizeaz  tensiunea alternativ  de 220 V, 75 Hz 
pentru instala iile CED i pentru  instala iile BLA, 
baterii de acumulatoare, tablou de intrare i 
distribu ie : fideri (cabluri) de alimentare, panou de 
conectare automat , grup electrogen, transformatoare 
de separare galvanic , transformator de alimentare 
din linia de contact i elementele componente, surse 
de tensiune de alimentare f r  întrerupere UPS 
dedicate instala iilor SCB 

X      

  6 

Cabluri de comand  i control : cabluri de 
semnalizare, cabluri de alimentare cu energie, cabluri 
pentru inductoarele din cale de autostop, cabluri de 
telecomunica ii, distribuitoare, piche i, cutii 
universale intermediare,  cutii universale terminale, 
mufe de jonc iune 

X      

  7 

Coloana de manevr  cu elementele sale 
componente : picior de eav  de font , panou de 
comand , siren  electric , funda ie i masa de 
manevr  cu elementele sale componente : pupitru, 
manete, celule cu becuri, butoane ampermetru 

X      

  8 Priz  de p mânt SCB X      

  9 Dulapuri exterioare pentru aparatur  i cablajul SCB 
cu încuietori tip SBW care s  permit  plumbuirea X      

  10 
Stative cu relee (rame i dulapuri cu relee i aparataj) 
cu elementele lor : cablaje, reglete, relee, siguran e, 
condensatoare 

X      

  11 

Aparatele de comand  i luminoschemele pentru 
instala iile de centralizare electrodinamic  i 
elementele componente : celule luminoase, becuri, 
manete, butoane, panou de telecomunica ii 

X      

 4  
Instala ii dispecer pentru conducerea circula iei 
trenurilor :  post central (cu aparat de comand ) i 
posturi de linie 

X      
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 

 5  Instala ii de semnalizare automat  a trecerilor la 
nivel X      

  1 

Instala ii SAT de semnalizare automat  cu lumini 
ro ii clipitoare i cu lumin  intermitent  alb  
(echipamente de semnalizare optic  i acustic , 
semnale de avertisment rutier) 

X      

  2 

Instala ii BAT (un ansamblu identic cu cel de la 
instala iile SAT), completat cu : semibariere 
automate, semnale de avarie pe calea ferat , pupitru 
de comand  local, mecanismul de ac ionare a 
cumpenelor semibarierelor 

X      

 6  Instala ii pentru controlul vitezei trenurilor i 
autostop INDUSI (instala ia din cale) X      

  1 Echipamente pentru semnalele mecanice 
(contactoare cu contacte magnetice) X      

  2 

Echipamente pentru semnalele luminoase (pl ci cu 
echipamente autostop tip discontinuu pentru 
dependen a dintre inductoarele de cale i semnalele 
luminoase, precum i inductoarele de cale de 500 Hz, 
1000/2000 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz 

X      

 7  

Instala ii pentru topirea z pezii i a ghe ii la 
macazuri, substan e chimice pentru topirea z pezii i 
a ghe ii i substan e chimice pentru evitarea form rii 
condensului 

 X     

 8  Instala ii pentru mecanizarea i automatizarea 
triajelor  X      

 9  Instala ii de asigurare cu încuietori cu chei i bloc i 
chei f r  bloc X      

  1 

Aparatul de comand  cu elementele lui componente : 
dulap de lemn, cutia mecanic  (a înz vorârilor) cu 
liniarele de înz vorâre, axele de program, manete de 
parcurs i cu încuietoare cu cheie, cutia electric  cu 
câmpuri de bloc, panou de lemn cu butoane de 
sonerie, sonerii i indicatoare 

X      

  2 
Aparatul de manevr  cu elementele lui componente: 
dulap de lemn, cutia mecanic  cu registrul mecanic, 
cutia electric , plan et  de lemn 

X      

 10  Instala ii de centralizare electromecanic  (CEM) X      

  1 

Instala ii CEM exterioare cu elementele lor 
componente : fix toare de vârf i mecanisme de 
macaz pentru manevrarea macazurilor, ramele 
mecanice de intrare, de ie ire, transmisii de sârm  

X      

  2 

Instala ii CEM  interioare cu elementele lor 
componente : aparatul de comand  (cutia electric , 
cutia mecanic ) aparatul de manevr , dispozitivul de 
in  izolat  

X      

 11  Lucr ri de  construc ii-montaj i repara ii capitale la 
instala iile SCB X      

 12  Lucr ri de între inere  i repara ii curente la X      
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
instala iile SCB (semnalizare, centralizare, bloc) 

 13  

Lucr ri pentru realizarea sistemelor dedicate de 
detec ie, semnalizare i stingere a incendiilor, 
sistemelor de televiziune în circuit închis, sistemelor 
de management al accesului, sistemelor de avertizare 
la efrac ie i Hold-Up, sistemelor clasice i digitale 
de videosupraveghere 

X      

 14  Servicii pentru instala iile de comand , control i 
semnalizare ale circula iei trenurilor      

  1 
Proiectarea instala iilor pentru instala iile de 
comand , control i semnalizare  ale circula iei 
trenurilor 

Clasa de risc a instala iei/ 
produsului ce face 
obiectul proiectului 

  2 
Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice 
din domeniul instala iilor de comand , control i 
semnalizare a circula iei trenurilor. 

Clasa de risc a 
produselor ce fac 
obiectul intermedierii 

3   INSTALA II DE TELEFONIE, TELEGRAFIE, 
RADIO  – TEHNIC  DE CALCUL (TTR-Tc)      

 1  Instala ii TTR pentru siguran a circula iei trenurilor 
i a opera iilor de manevr  X      

  1 Instala ii pentru regulatoare de circula ie (RC) X      
  2 Instala ii pentru c i libere X      
  3 Instala ii pentru posturile de macazuri X      
  4 Instala ii pentru avizarea c derilor de stânci X      
  5 Instala ii pentru opera iile de manevr  X      
  6 Instala ii pentru dispecerul energetic feroviar X      
  7 Instala ii pentru semnalizarea circula iei trenurilor X      
 2  Instala ii TTR pentru exploatare   X     
 3  Instala ii pentru informarea publicului   X    

 4  Instala ii de tehnic  de calcul pentru introducerea i 
prelucrarea datelor   X    

   Instala ii de tehnic  de calcul pentru birotic    X    

 5  
Instala ii de protec ie împotriva electrocut rii prin 
atingere direct  sau indirect  a obiectelor din cale i 
vecin tate (priz  de p mânt, etc.) 

X      

 6  Lucr ri aferente instala iilor TTR - - - - - 

  1 Lucr ri de construc ii-montaj  i repara ii capitale la 
instala iile TTR pentru siguran a circula iei X      

  2 
Lucr ri de între inere si repara ii curente la 
instala iile TTR pentru siguran a circula iei 
 

X      

  3 Lucr ri construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile TTR pentru exploatare 

Clasa de risc a instala iei 
pentru exploatare 

  4 Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile TTR pentru exploatare 

Clasa de risc a instala iei 
pentru exploatare 

  3 Lucr ri de montare a cablului de fibr  optic  pe 
stâlpii liniei de contact X      

 7  
Lucr ri  pentru realizarea sistemelor dedicate de 
detec ie, semnalizare i stingere a incendiilor, 
sistemelor de televiziune în circuit închis, sistemelor 

Clasa de risc a acestor 
lucr ri va fi clasa de risc 
a produselor/sistemelor 
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
de management al accesului, sistemelor de avertizare 
la efrac ie i Hold-Up, sistemelor clasice i digitale 
de videosupraveghere 

feroviare la care se 
monteaz  aceste sisteme 

 8  Sisteme automatizate dedicate pentru echipamentele, 
instala iilor feroviare i a cl dirilor care le ad postesc - - - - - 

  1 Sisteme de detec ie, semnalizare i stingerea 
incendiilor 

Clasa de risc a acestor 
sisteme va fi clasa de risc  
a 
produselor/subsistemelor 
feroviare la care se 
monteaz  

  2 Sisteme de televiziune în circuit închis 
  3 Sisteme de management acces 
  4 Sisteme de avertizare la efrac ie i Hold-Up 
  5 Sisteme clasice i digitale de videosupraveghere 
 9  Servicii pentru instala iile de TTR – Tc - - - - - 

  1 
Proiectarea instala iilor pentru instala iile TTR – Tc Clasa de risc a instala iei/ 

produsului ce face 
obiectul proiectului 

  2 
Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice 
din domeniul instala iilor de telefonie, telegrafie, 
radio, tehnic  de calcul (TTR-Tc) 

Clasa de risc a 
produselor ce fac 
obiectul intermedierii 

4   INSTALA II SPECIFICE TRANSPORTULUI CU 
METROUL      

 1  Instala ii electrice - - - - - 

  1 Instala ii electrice. Linia de contact. ina a 3-a, firul 
aerian de contact i elementele componente X      

  2 Instala ii electrice- instala ii de telemecanic  
energetic   X     

  3 

Sistemul de alimentare cu energie electric  
a) Circuitul de medie tensiune 10(20)kV – 50 Hz 
(celule, circuite primare, circuite secundare etc.) 
b) Transformatoare de serviciu interne  

(transformatoare de sta ie) 
c) Grupurile de transformare – redresare 

(transformator de trac iune-redresor de trac iune) 
d)Circuitul de curent continuu pentru trac iunea 
electric  (celule primare, circuite secundare, 
sec ion ri etc.) altele decât ina a 3-a, linia de contact 
i elementele componente 

 

  

 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

  

  4 

Instala ii electrice – sistemul de joas  tensiune 
400/230V-50Hz (tablouri de distribu ie, tablouri de 
for  pentru consumatorii aferen i instala iilor de 
ventila ie, sanitare, electromecanice etc.) iluminat 
normal 

  X    

  5 
Instala ii electrice – instala ii de iluminat de 
siguran  (tablouri de iluminat, surse de tensiune 
sigur  etc.) 

X      

  6 
Instala ii de ventila ie (sisteme de ventila ie pentru 
sta iile i intersta iile de metrou, sistemele de 
ventila ie tehnologic ) 

  X    

  7 Instala ii electrice. Instala ia de protec ie catodic  a    X   
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
construc iei 

 2  Instala ii de automatizare - - - - - 

  1 Instala ii de comand  control i semnalizare ale 
circula iei trenurilor de metrou X      

  2 Instala iile sistemului de centralizare electronic  
bazate pe tehnica de calcul X      

  3 Instala ii de CED i BLA, ATC (ATP+ATO) X      

  4 
Instala ii de dispecer pentru conducerea circula iei 
trenurilor post central (cu aparat de comand ) i 
posturi de linie pentru metrou 

X      

  5 Instala ii TTR pentru coordonarea i controlul 
circula iei trenurilor i a opera iilor de manevr  X      

  6 Instala ii dispecer electroenergetic post central i 
posturi în substa iile de trac iune electric   X     

 3  Cabluri de alimentare cu energie electric , cabluri de 
semnalizare i cabluri TTR X      

 4  
Sisteme automatizate dedicate pentru echipamentele 
instala iilor de la metrou i a înc perilor care le 
ad postesc 

- - - - - 

  1 Sisteme de detec ie, semnalizare i stingerea 
incendiilor 

Clasa de risc a acestor 
sisteme va fi clasa de risc  
a 
produselor/subsistemelor 
feroviare la care se 
monteaz  

  2 Sisteme de televiziune în circuit închis 
  3 Sisteme de management acces 
  4 Sisteme de avertizare la efrac ie i Hold-Up 
  5 Sisteme clasice i digitale de videosupraveghere 

 5   Lucr ri la instala iile electrice specifice transportului 
cu metroul - - - - - 

  1 
Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile de energoalimentare i de joas  
tensiune, cc, ca 

  X    

  2 
Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile de energoalimentare i de joas  
tensiune, cc, ca 

  X    

  3 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile de automatizare X      

  4 Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile de automatizare X      

  5 Lucr ri de construc ii montaj i repara ii la 
instala iile dispecerului electroenergetic  X     

  6 Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile dispecerului electroenergetic  X     

  7 
Lucr ri de construc ii montaj i repara ii capitale la 
instala iile TTR pentru coordonarea i controlul 
circula iei trenurilor i a opera iilor de manevr  

X      

  8 
Lucr ri de între inere i repara ii curente la 
instala iile TTR  pentru coordonarea i controlul 
circula iei trenurilor i a opera iilor de manevr  

X      

 6   Servicii pentru instala ii specifice transportului cu 
metroul - - - - - 
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Nr. crt. Denumirea produselor, ansamblurilor, 
subansamblurilor pieselor componente, precum i 

a lucr rilor i serviciilor feroviare 

Clasa de risc 

    1A 1B 2A 2B 3 
 

  1 

Proiectare, consultan , expertizare în domeniul 
instala iilor specifice transportului cu metroul 

Clasa de risc a 
instala iei/produsului în 
leg tur  cu care se 
presteaz  serviciul 

  2 
Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice 
din domeniul instala iilor specifice transportului cu 
metroul 

Clasa de risc a 
produselor ce fac 
obiectul intermedierii 
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CAPITOLUL – C:  LUCR RI, SERVICII I PRODUSE DESTINATE DOMENIULUI 
INFRASTRUCTURII FEROVIARE 

 

Nr. crt. Denumire lucr ri, servicii i produse destinate 
domeniului infrastructurii feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

1   INFRASTRUCTURA       

 1  Lucr ri de art  i de terasamente - - - - - 

  1 Construc ii i lucr ri de terasamente: rambleu, debleu, 
profil mixt. X      

  2 

a) Construc ii pentru ap rarea i protejarea 
terasamentelor (gabioane, br zduiri, cleionaje) 

b) Construc ii pentru consolidarea terasamentelor (ziduri 
de sprijin, contraforturi, coloane i pilo i, micropilo i, 
ranfor i, drenuri)  

 

 
X 

X    

  3 Realizarea zonei platformei c ii (strat de form  i 
substrat) X      

  4 Lucr ri de refacere a terasamentelor ( cu demontarea i 
remontarea liniei CF ) X      

  
5 

Construc ii – montaj de structuri metalice ale podurilor : 
tabliere metalice, pode e metalice etc. X 

 
 

   

  6 Lucr ri de construire, reparare, reabilitare, consolidare 
i între inere a podurilor, pode elor i viaductelor X     

  7 Lucr ri de protec ie anticorosiv  la structurile metalice  
de rezisten  ale podurilor si pode elor CF X     

  
8 

Lucr ri de construire, reparare, între inere, consolidare, 
modernizare a tunelurilor, galeriilor de metrou, sta iilor 
de metrou 

X 
    

  9 Lucr ri de refacere a hidroizola iei la lucr ri de art  
(poduri, eleva ii, sisteme transversale de drenaj etc.) X     

  10 Lucr ri de protec ie anticorosiv  la structuri metalice i 
la ina a treia de metrou ( exclusiv poduri metalice )    X  

  11 Lucr ri de construc ii peroane, cheiuri, rampe de 
înc rcare/desc rcare, copertine, pasarele, etc.  X     

  12 Lucr ri de construc ii i repara ii treceri la nivel cu 
calea ferat  X     

  
13 

Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, a 
an urilor i t ieri de vegeta ie pentru realizarea 

gabaritului de liber  trecere i vizibilit ii semnalelor  
 

 
 X 

 

  14 Subtravers ri CF, execu ie prin an  deschis X      

  15 Subtravers ri CF, prin foraj orizontal, inclusiv pentru 
diametre egale sau mai mari de 1000 mm X     
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Nr. crt. Denumire lucr ri, servicii i produse destinate 
domeniului infrastructurii feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  16 Subtravers ri CF, prin foraj orizontal, pentru diametre 
mai mici de 1000 mm  X    

  17 Subtravers ri CF, prin foraj orizontal, pentru diametre 
mai mici sau egale de 400 mm    X  

 2  Alte lucr ri  - - - - - 

  1 Protec ia cu substan e chimice a produselor din lemn 
(traverse i dibluri)   X    

  2 Recondi ion ri de ine i de traverse X      

  3 Lucr ri de construc ii i refacere por i de gabarit pentru 
pasaje CF  X     

  4 Fabricarea, repararea i între inerea utilajelor de mic  
mecanizare utilizate la lucr ri de cale ferat  i metrou    X  

  5 Lucr ri de protec ia mediului aferente lucr rilor de 
construire i consolidare terasamente i lucr ri de art     X    

2   COMPONENTE ALE SUPRASTRUCTURII CAII - - - - - 

 1  Extragerea i prelucrarea pietrei sparte    X   

 2  Traverse de cale ferat  i metrou X      

 3  Sisteme de prindere a inei i elemente componente ale 
acestora  X      

 4  Joante, joante lipite i elementele componente  X      

 5   Organe de asamblare pentru poduri, pode e i alte 
utiliz ri la elemente de rezisten  X      

 6  Dispozitive contra fugirii c ii    X   

 7  Aparate de reazem X      

 8  ine i contra ine de cale ferat  i metrou  X      

 9  Aparate de cale  X      

  1 Schimb tor de cale i elementele componente X      

 2 Traversare, traversare cu jonc iune simpl  i dubl , 
bretele i elementele componente X      

 3 Aparat de compensare a c ii i elementele componente 
ale acestuia X      

 4 Moderator de vitez  ( frân  de cale ) X      

 10  Elemente componente pentru treceri la nivel cu calea 
ferata  X     

 11  Semnale i indicatoare de cale ferat  X      

 12  Opritori de cale ferat   X     
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Nr. crt. Denumire lucr ri, servicii i produse destinate 
domeniului infrastructurii feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 
13 

 Alte produse din componen a liniilor CF i lucr rilor de 
art  

 
- - - - - 

  1 Geotextile, geogrile, geomembrane, masticuri    X   

 2 Agregate procesate pentru realizarea substratului c ii  X     

 3 Agregate minerale destinate domeniului feroviar     X   

 
4 

Materiale pentru protec ia anticorosiv  (vopsele, 
grunduri, solven i), r ini sintetice destinate 
infrastructurii feroviare 

   X   

  
5 

Mortare / produse speciale ( pentru ancorare, injec ii, 
reparare i protec ie a structurilor din beton ), lian i 
speciali pentru îmbun t irea terenului 

  X   

 6 Materiale utilizate la structura de rezisten  a podurilor/ 
pode elor ( ex: mortare speciale, r ini, lian i etc.)  X     

 7 Pl ci, „S”-uri, „balo i”, pentru prevenirea cr p rii 
traverselor din lemn    X   

 8 Stâlpi din lemn pentru infrastructura feroviar   X     

 
9 

Elemente prefabricate destinate structurilor de rezisten  
pentru tuneluri, sta ii de metrou, poduri i pode e, ziduri 
de sprijin. 

 X     

 
10 

Elemente prefabricate (exemplu: dale pentru peroane, 
panouri fonoabsorbante, rigole, tuburi i c mine pentru 
drenuri etc.) ce nu apar in structurilor de rezisten  

  X    

 

11 

Construc ii sau confec ii metalice destinate 
infrastructurii feroviare i metrou care nu apar in 
structurii de rezisten  (exemplu: balustrade, platelaje, 
sc ri etc.) 

  X    

3 
  CLADIRI SI INSTALATII AFERENTE 

(cu excep ia instala iilor aflate sub inciden a altor 
autorit i) 

- - - - - 

 

1 

 a) Construc ia, între inerea, repararea, modernizarea, 
consolidarea cl dirilor cu specific feroviar i 
instala iilor aferente  

b) Construc ia, între inerea, repararea, modernizarea, 
consolidarea cl dirilor i instala iilor aferente care 
ad postesc echipamente pentru controlul, conducerea 
i semnalizarea circula iei feroviare (CED, CEM etc.) 

 

 
 

X 
 

 

X 

  

 2  Lucr ri de hidroizola ii, termoizola ii, ignifug ri la 
cl diri cu specific feroviar   X    

 3  Lucr ri pentru realizarea instala iilor aferente cl dirilor 
cu specific feroviar    X    
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Nr. crt. Denumire lucr ri, servicii i produse destinate 
domeniului infrastructurii feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

 
4   

Produse de uz feroviar pentru salubrizare  
 

 

  X  -  -  

4 
  LUCRARI DE CONSTRUIRE, REPARARE, 

INTRETINERE, MODERNIZARE, REABILITARE 
ALE LINIILOR DE CALE FERATA SI METROU 

- - - - - 

 1   Lucr ri de construc ie, reabilitare i modernizare linii CF X      

 2  Între inerea i repararea liniilor CF  X      

 3  Lucr ri de recondi ionare a inelor i traverselor de cale 
ferat  X      

 4  Recondi ionarea elementelor de prindere a caii X      

 5  Revizii linii i inspec ie lucr ri de art   X      

 6   Sudarea inelor, a aparatelor de cale inclusiv 
materialele pentru sudura aluminotermic  X     

 7  Montare i introducere în cale a aparatelor de cale X      

5   SERVICII - - - - - 

 1 
 Servicii de proiectare, expertizare, consultan  în 

domeniul infrastructurii feroviare i cu metroul,  
Clasa de risc a 

lucr rii/produsului  feroviar 
în leg tur  cu care se 

presteaz  serviciul 

 2 

 a) Furnizarea de studii topografice, geotehnice, 
hidrogeologice, etc.; 

b) Furnizarea de studii de impact i monitorizare a 
factorilor de mediu pentru domeniul infrastructurii 
feroviare  

 

X 

X   

 3  Determin ri GEORADAR, cartografiere pentru 
infrastructura feroviar   X     

 
4 

 Intermediere a furniz rii produselor feroviare critice din 
domeniul infrastructurii feroviare 

Clasa de risc a 
produselor ce fac 

obiectul intermedierii 

 5 
 Servicii de salubrizare, deratizare, dezinsec ie i 

dezinfec ie - - - - - 

 
 

1 Salubrizarea vagoanelor de c l tori i automotoare, 
vagoanelor restaurant i bar-bistro, vagoanelor de 
dormit i cu et  

  X    

  2 Salubrizare spa ii i sta ii c i ferate i metrou    X    

  3 Deservire i între inere dormitoare pentru personal, 
cl diri administrative i de exploatare  

  X    

  4 Deratizare, dezinsec ie, dezinfec ie cl diri CF i 
vagoane de cale ferata i metrou 

  X    
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Nr. crt. Denumire lucr ri, servicii i produse destinate 
domeniului infrastructurii feroviare 

Clasa de risc 

1A 1B 2A 2B 3 

  5 Tratamente fitosanitare (exemplu: erbicidare în zona 
c ii ferate i a unit ilor CF ) 

  X    

  6 Colectare i evacuare gunoi din sta ii CF i linii curente   X    

 


