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ANEX
(Anexa nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 877/2010)
CERIN E ESEN IALE
1. Cerin e generale
1.1. Siguran
1.1.1. Proiectarea, construc ia sau asamblarea, între inerea i supravegherea componentelor critice
pentru siguran
i, în special, a elementelor implicate în circula ia trenurilor trebuie s garanteze
siguran a la un nivel care s corespund obiectivelor fixate pentru re ea, inclusiv pentru situa ii-limit
speciale.
1.1.2. Parametrii implica i în contactul roat in trebuie s respecte cerin ele de stabilitate necesare
pentru garantarea deplas rii sigure la viteza maxim autorizat . Parametrii echipamentului de frânare
trebuie s garanteze posibilitatea de oprire într-o anumit distan de frânare la viteza maxim
autorizat .
1.1.3. Componentele folosite trebuie s reziste la solicit rile normale sau excep ionale specificate pe
timpul duratei lor de serviciu. Consecin ele în materie de siguran ale unor defec iuni accidentale
trebuie limitate prin mijloace adecvate.
1.1.4. Proiectarea instala iilor fixe i a materialului rulant, precum i alegerea materialelor utilizate
trebuie s urm reasc limitarea producerii, a propag rii i a efectelor focului i fumului în caz de
incendiu.

1

1.1.5. Orice dispozitive destinate a fi manevrate de utilizatori trebuie proiectate astfel încât s nu fie
afectate func ionarea sigur a dispozitivelor sau s
tatea i siguran a utilizatorilor, în cazul unei
utiliz ri previzibile care nu respect instruc iunile afi ate.
1.2. Fiabilitate i disponibilitate
Monitorizarea i între inerea componentelor fixe sau mobile care sunt implicate în deplas rile
trenurilor trebuie s fie organizate, efectuate i cuantificate astfel încât s men in func ionarea lor în
condi iile proiectate.
1.3. S
tate
1.3.1. Materialele susceptibile s pun în pericol s
tatea persoanelor care au acces la ele,
datorit modului de utilizare, nu trebuie utilizate în trenuri i infrastructuri feroviare.
1.3.2. Aceste materiale trebuie selectate, instalate i utilizate astfel încât s limiteze emisiile de
fumuri sau gaze nocive i periculoase, în special în caz de incendiu.
1.4. Protec ia mediului
1.4.1. Impactul asupra mediului al constituirii i func ion rii sistemului feroviar transeuropean
conven ional trebuie s fie evaluat i luat în considerare în etapa de proiectare a sistemului, în
conformitate cu dispozi iile Uniunii Europene în vigoare.
1.4.2. Materialele folosite în trenuri i infrastructuri trebuie s împiedice emisiile de fumuri sau gaze
nocive i periculoase pentru mediu, în special în caz de incendiu.
1.4.3. Materialul rulant i sistemele de alimentare cu energie trebuie proiectate i produse astfel
încât s fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instala iile, echipamentele i re elele
publice sau private cu care ar putea s interfereze.
1.4.4. Func ionarea sistemului feroviar trebuie s respecte reglement rile existente privind poluarea
sonor .
1.4.5. Func ionarea sistemului feroviar nu trebuie s provoace un nivel inadmisibil de vibra ii ale
solului pentru activit ile i zonele apropiate infrastructurii, într-un stadiu normal de între inere.
1.5. Compatibilitate tehnic
Caracteristicile tehnice ale infrastructurii i ale instala iilor fixe trebuie s fie compatibile între ele i
cu cele ale trenurilor ce urmeaz a se folosi în sistemul feroviar.
În cazul în care conformitatea cu aceste caracteristici se dovede te dificil pe anumite sec iuni ale
re elei, se pot aplica solu ii temporare, care s asigure compatibilitatea în viitor.
1.6. Accesibilitate
1.6.1. Subsistemele "infrastructur " i "material rulant" trebuie s fie accesibile persoanelor cu
handicap i persoanelor cu mobilitate redus , pentru a garanta accesul acestora în condi ii de
egalitate cu celelalte persoane, prin prevenirea sau eliminarea barierelor i prin alte m suri
corespunz toare. Aceasta include proiectarea, construc ia, reînnoirea, modernizarea, între inerea i
exploatarea elementelor relevante ale subsistemelor la care publicul are acces.
1.6.2. Subsistemele "opera iuni" i "aplica ii telematice pentru c tori" trebuie s asigure
func ionalitatea necesar pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap i al persoanelor cu
mobilitate redus în condi ii de egalitate cu celelalte persoane, prin prevenirea sau eliminarea
barierelor i prin alte m suri corespunz toare.
2. Cerin e specifice fiec rui subsistem
2.1. Infrastructur
2.1.1. Siguran
Trebuie adoptate m suri adecvate pentru a preveni accesul la instala ii sau p trunderile
neautorizate.
Trebuie adoptate m suri de limitare a pericolelor la care sunt expuse persoanele, în special la
trecerea trenurilor prin sta ii.
Infrastructura la care publicul are acces trebuie proiectat i realizat astfel încât s limiteze orice
pericole pentru siguran a persoanelor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.).
Este necesar s se adopte dispozi ii corespunz toare care s in seama de condi iile speciale de
siguran în tunelurile i pe viaductele foarte lungi.
2.1.2. Accesibilitate
2.1.2.1. Subsistemele "infrastructur " la care publicul are acces trebuie s fie accesibile persoanelor
cu handicap i persoanelor cu mobilitate redus în conformitate cu pct. 1.6.
2.2. Energie
2.2.1. Siguran
Func ionarea sistemelor de alimentare cu energie trebuie s nu afecteze siguran a trenurilor i a
persoanelor (utilizatori, personal de exploatare, locuitori din zona limitrof c ii ferate i ter e p i).
2.2.2. Protec ia mediului
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Func ionarea sistemelor de alimentare cu energie electric sau termic nu trebuie s perturbe
mediul dincolo de limitele specificate.
2.2.3. Compatibilitatea tehnic
Sistemele utilizate pentru alimentarea cu electricitate/energie termic trebuie:
- s permit trenurilor atingerea nivelurilor de performan specificate;
- în cazul sistemelor de alimentare cu energie electric , s fie compatibile cu dispozitivele de captare
din dotarea trenurilor.
2.3. Control-comand i semnalizare
2.3.1. Siguran
Instala iile i procedurile de control-comand
i semnalizare trebuie s permit trenurilor s se
deplaseze la un nivel de siguran care s corespund obiectivelor fixate pentru re ea. Sistemele de
control-comand i semnalizare trebuie s permit în continuare circula ia, în condi ii de siguran , a
trenurilor c rora li s-a permis s circule în condi ii necorespunz toare.
2.3.2. Compatibilitatea tehnic
Întreaga infrastructur nou i întregul material rulant nou, produse sau dezvoltate dup adoptarea
sistemelor compatibile de control-comand i semnalizare, trebuie s fie adaptate pentru utilizarea
acestor sisteme.
Echipamentul de control-comand i semnalizare instalat în cabinele mecanicilor de locomotiv
trebuie s permit func ionarea normal , în condi iile specificate, pe tot parcursul sistemului feroviar.
2.4. Materialul rulant
2.4.1. Siguran
Structura materialului rulant i a leg turilor dintre vehicule trebuie s fie proiectat astfel încât s
protejeze compartimentele c torilor i ale mecanicilor de locomotiv în caz de coliziune sau de
deraiere.
Echipamentele electrice trebuie s nu afecteze siguran a i func ionarea instala iilor de controlcomand i semnalizare.
Tehnicile de frânare i tensiunile exercitate trebuie s fie compatibile cu concep ia liniilor, a lucr rilor
de art i a sistemelor de semnalizare.
Trebuie adoptate m suri pentru prevenirea accesului la componentele aflate sub tensiune, pentru a
nu periclita siguran a persoanelor.
În caz de pericol, dispozitivele trebuie s permit c torilor s informeze mecanicul de locomotiv
i personalului înso itor s îl contacteze.
U ile de acces trebuie s fie dotate cu un sistem de deschidere i închidere care s garanteze
siguran a c torilor.
Trebuie prev zute i semnalizate ie iri de siguran .
Este necesar s se adopte dispozi ii corespunz toare care s in seama de condi iile speciale de
siguran în tunelurile foarte lungi.
Un sistem de iluminare în caz de urgen , de intensitate i durat suficient , este obligatoriu la
bordul trenurilor.
Trenurile trebuie s fie dotate cu un sistem de sonorizare care s permit personalului de bord s
se adreseze c torilor.
2.4.2. Fiabilitate i disponibilitate
Proiectarea echipamentelor esen iale, a echipamentelor de rulare, trac iune i frânare i a
sistemului de control-comand trebuie s permit , într-o situa ie deteriorat specific , continuarea
toriei f
consecin e nefavorabile pentru echipamentele care r mân în func iune.
2.4.3. Compatibilitatea tehnic
Echipamentul electric trebuie s fie compatibil cu func ionarea instala iilor de control-comand i
semnalizare.
În cazul trac iunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie s permit
trenurilor s se deplaseze în condi iile sistemelor de alimentare cu energie ale sistemului feroviar.
Caracteristicile materialului rulant trebuie s permit deplasarea acestuia pe orice linie pe care este
prev zut func ionarea sa, inându-se seama de condi iile climatice relevante.
2.4.4. Controale
Trenurile trebuie dotate cu un dispozitiv de înregistrare. Datele captate de acest dispozitiv i
prelucrarea informa iilor trebuie armonizate.
2.4.5. Accesibilitate
2.4.5.1. Subsistemele "material rulant" la care publicul are acces trebuie s fie accesibile
persoanelor cu handicap i persoanelor cu mobilitate redus în conformitate cu pct. 1.6.
2.5. Între inere
2.5.1. S
tate i securitate
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Instala iile tehnice i procedurile folosite în centrele de între inere trebuie s asigure func ionarea în
condi ii de siguran a subsistemului i s nu constituie un pericol pentru s
tate i siguran .
2.5.2. Protec ia mediului
Instala iile tehnice i procedurile utilizate în centrele de între inere nu trebuie s dep easc
nivelurile de noxe admisibile pentru mediul înconjur tor.
2.5.3. Compatibilitatea tehnic
Instala iile de între inere pentru materialul rulant trebuie s permit realizarea opera iunilor de
siguran , s
tate i confort pentru toate vehiculele pentru care au fost proiectate.
2.6. Operarea i gestionarea traficului
2.6.1. Siguran
Alinierea normelor de func ionare în re ea i calific rile mecanicilor de locomotiv , ale personalului
de bord i ale personalului din centrele de control trebuie s asigure operarea în condi ii de siguran ,
inându-se seama de diferen a dintre cerin ele serviciilor transfrontaliere i cele ale serviciilor interne.
Lucr rile de între inere i intervalele dintre acestea, formarea i calific rile personalului din centrele
de între inere i revizie, precum i sistemul de asigurare a calit ii adoptat de operatorii respectivi în
centrele de între inere i revizie trebuie s asigure un nivel înalt de siguran .
2.6.2. Fiabilitate i disponibilitate
Lucr rile de între inere i perioadele de efectuare a acestora, formarea i calific rile personalului din
centrele de între inere i revizie, precum i sistemul de asigurare a calit ii adoptat de operatorii
respectivi în centrele de între inere i revizie trebuie s asigure un nivel înalt de fiabilitate i
disponibilitate a sistemului.
2.6.3. Compatibilitatea tehnic
Alinierea normelor de func ionare în re ea i calific rile mecanicilor de locomotiv , ale personalului
de bord i ale impiega ilor de mi care trebuie s asigure eficien a func ion rii în sistemul feroviar,
inându-se seama de diferen a dintre cerin ele serviciilor transfrontaliere i cele ale serviciilor interne.
2.6.4. Accesibilitate
2.6.4.1. Trebuie luate m suri adecvate pentru a se garanta faptul c normele de exploatare prev d
func ionalitatea necesar în vederea asigur rii accesibilit ii pentru persoanele cu handicap i
persoanele cu mobilitate redus .
2.7. Aplica ii telematice pentru serviciile de transport feroviar de c tori i marf
2.7.1. Compatibilitatea tehnic
Cerin ele esen iale pentru aplica iile telematice garanteaz o calitate minim a serviciilor de
transport feroviar de c tori i marf , mai ales în ceea ce prive te compatibilitatea tehnic .
Trebuie adoptate m suri pentru a asigura:
- faptul c bazele de date, programele informatice i protocoalele de comunicare a datelor sunt
realizate într-un mod care s permit schimbul de date la nivel maxim între diferitele aplica ii i diferi ii
operatori, excluzând datele comerciale confiden iale;
- facilitarea accesului la informa ii pentru utilizatori.
2.7.2. Fiabilitate i disponibilitate
Metodele de utilizare, gestionare, actualizare i între inere a acestor baze de date, programe
informatice i protocoale de comunicare a datelor trebuie s garanteze eficien a acestor sisteme i
calitatea serviciilor.
2.7.3. S
tate
Interfe ele dintre aceste sisteme i utilizatori trebuie s fie în concordan cu normele minime privind
ergonomia i protec ia s
ii.
2.7.4. Siguran
Pentru stocarea sau transmiterea informa iilor privind siguran a trebuie asigurate niveluri
corespunz toare de integritate i fiabilitate.
2.7.5. Accesibilitate
2.7.5.1. Trebuie luate m suri adecvate pentru a se garanta faptul c subsistemele "aplica ii
telematice pentru c tori" ofer func ionalitatea necesar în vederea asigur rii accesibilit ii pentru
persoanele cu handicap i persoanele cu mobilitate redus .
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