Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 1015/2006 din 07 iunie 2006

Ordinul nr. 1015/2006 privind aprobarea Normei tehnice feroviare
Vehicule de cale ferat . Prescrip ii privind salubrizarea, deratizarea,
dezinsec ia i dezinfec ia vagoanelor de c tori (clas ), a ramelor
electrice i a automotoarelor
În vigoare de la 17 noiembrie 2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 octombrie 2006. Nu exist modific ri pân la 25
iulie 2014.
În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniu din anexa nr. 1 "Regulamentul
func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER" la Hot rârea Guvernului nr.
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române i ale art. 5 alin. (4) din Hot
nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor,
Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,

de organizare i
626/1998 privind
rârea Guvernului
Construc iilor i

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:
Art. 1. - Se aprob Norma tehnic feroviar "Vehicule de cale ferat . Prescrip ii privind
salubrizarea, deratizarea, dezinsec ia i dezinfec ia vagoanelor de c tori (clas ), a ramelor electrice
i a automotoarelor", prev zut în anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.
*) Anexa se public ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplic de c tre operatorii de transport feroviar de c tori la
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea serviciilor de salubrizare, deratizare, dezinsec ie i
dezinfec ie, precum i de c tre operatorii economici autoriza i ca furnizori feroviari care presteaz
serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie la elaborarea specifica iilor tehnice
utilizate la execu ia acestor servicii.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic potrivit legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - (1) Prezentul ordin intr în vigoare la 30 de zile de la data public rii.
(2) La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul primului-adjunct al ministrului transporturilor
i telecomunica iilor nr. 1.434/1981 pentru aprobarea "Instruc iunilor privind salubrizarea vagoanelor
de c tori" î i înceteaz aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure ti, 7 iunie 2006.
Nr. 1.015.
ANEX
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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Norm tehnic din 07 iunie 2006

Norma tehnic feroviar "Vehicule de cale ferat . Prescrip ii privind
salubrizarea, deratizarea, dezinsec ia i dezinfec ia vagoanelor de
tori (clas ), a ramelor electrice i a automotoarelor" NTF nr. 56001:2006 din 07.06.2006
În vigoare de la 18 octombrie 2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855bis din 18 octombrie 2006. Nu exist modific ri pân la 25
iulie 2014.
Norma tehnic feroviar are caracter obligatoriu.
PREAMBUL
Prezenta norm tehnic feroviar stabile te cerin ele esen iale, cerin ele tehnice, categoriile i
nomenclatoarele lucr rilor minimale de salubrizare, condi iile de recep ie i criteriile de admisibilitate
pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor, din componen a trenurilor de c tori.
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplic de c tre operatorii de transport feroviar de
tori la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea serviciului de salubrizare, deratizare,
dezinsec ie i dezinfec ie, precum i de c tre agen ii economici autoriza i ca furnizori feroviari la
elaborarea specifica iilor tehnice pentru serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a
vagoanelor de c tori (clas ), a ramelor electrice i a automotoarelor.
Norma tehnic feroviar înlocuie te instruc ia nr. 1.434/28.10.1981: "Instruc iuni de salubrizare a
vagoanelor de c tori", aprobat prin ordinul primului adjunct al ministrului transporturilor.
Cifrele din interiorul parantezelor drepte, men ionate în cuprinsul normei tehnice feroviare,
reprezint num rul de ordine al documentelor de referin din anexa nr. 3.
PARTEA I
SALUBRIZAREA VAGOANELOR DE C
TORI, A RAMELOR ELECTRICE
I A AUTOMOTOARELOR
1. GENERALIT I
1.1. Scop
Prezenta norm stabile te cerin ele esen iale, cerin ele tehnice, categoriile i nomenclatoarele
lucr rilor minimale de salubrizare, condi iile de recep ie i criteriile de admisibilitate pentru serviciul de
salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor din componen a trenurilor
de c tori.
1.2. Domeniu de aplicare
Prezentele prevederi se aplic de c tre operatorii de transport feroviar de c tori la întocmirea
caietelor de sarcini pentru licitarea serviciului de salubrizare precum i de c tre agen ii economici
autoriza i ca furnizori feroviari care presteaz serviciul de salubrizare la elaborarea specifica iilor
tehnice pentru serviciul de salubrizare a vagoanelor de c tori clas denumite în continuare vagoane
de c tori.
Serviciul de salubrizare a vagoanelor de c tori a ramelor electrice i a automotoarelor trebuie s
fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederile reglement rilor în vigoare [1].
1.3. Clasa de risc a serviciului de salubrizare
Serviciul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor se
încadreaz în clasa de risc 2A conform prevederilor din [1].
1.4. Considera ii generale privind organizarea activit ilor specifice prest rii serviciului de
salubrizare. Certificate, autoriza ii, avize necesare
1.4.1. Activitatea de salubrizare face parte integrant din procesul tehnologic de preg tire a
garniturilor de tren pentru circula ie. Pentru planificarea i prestarea acestei activit i trebuie s se in
seama de:
- procesul tehnologic de formare a trenurilor, (manevrarea vagoanelor, a ramelor electrice i a
automotoarelor pe liniile de garare); revizia i/sau repara ia, cur area i preg tirea trenurilor, trebuie
se fac dup un grafic de preg tire în grupele tehnice;
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- supravegherea sistematic
i controlul calit ii serviciului de salubrizare în timpul procesului
tehnologic i dup terminarea lucr rilor;
- specializarea i împ irea liniilor în grupe dup destina ia lor, respectiv linii pentru revizie la sosire,
pentru repara ie, pentru preg tirea garniturilor la expediere i pentru garare.
1.4.2. Detaliile privind prestarea serviciului de salubrizare se vor stabili prin contractele încheiate de
tre beneficiarul final cu prestatorul.
Activitatea de salubrizare se desf oar pe baza unui protocol de preluare a presta iilor ce
cuprinde:
- programul de salubrizare radical , normal i curent ;
- graficele de punere la dispozi ie a garniturilor, cu specificarea intervalului de timp acordat pentru
recep ie;
- lista cu personalul împuternicit de beneficiar i prestator pentru recep ia serviciului de salubrizare;
- spa iile puse la dispozi ie prestatorului de c tre beneficiar;
- cantit ile de ap , energie electric i alte utilit i repartizate prestatorului.
1.4.3. Scopul salubriz rii este cur area i igienizarea, precum i men inerea cur eniei i igienei
vagoanelor cu asigurarea condi iilor sanitare necesare pentru transportul publicului c tor, cât i a
aspectului estetic al vagoanelor în circula ie.
1.4.4. Salubrizarea vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor se efectueaz , de
regul , pe liniile special amenajate i dotate, în grupele tehnice de preg tire a trenurilor de c tori
precum i în parcurs în timpul circula iei trenului.
1.4.5. Certificate, autoriza ii, avize necesare
Agen ii economici care presteaz servicii de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor
electrice i a automotoarelor trebuie s de in urm toarele certificate, autoriza ii, avize:
a) Autoriza ia de furnizor feroviar eliberat de c tre AFER în conformitate cu prevederile din [1] care
ateste c agentul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de salubrizare a
vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor;
b) Agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de salubrizare a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];
c) Aviz sanitar eliberat de c tre Ministerul S
ii;
d) Aviz de mediu eliberat de Agen ia de Protec ie a Mediului;
e) Aviz de lucru în zona c ii ferate electrificate pentru personalul care execut serviciul de
salubrizare în zona c ii ferate electrificate;
f) Declara ia de conformitate a produc torului sau documentul din care s rezulte c substan ele
utilizate în procesul de salubrizare sunt biodegradabile;
g) Copie dup certificatele de omologare/agrementele tehnice/autoriza iile de furnizor feroviar de la
furnizorul produselor utilizate în procesul de salubrizare.
De asemenea prestatorii serviciilor de salubrizare trebuie s utilizeze în procesul de salubrizare a
vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor numai produse pentru care furnizorii
acestora de in certificate de omologare/agrementare tehnic în conformitate cu prevederile din [1];
1.4.6. Instruirea profesional , instructajele de protec ia muncii i ap rare împotriva incendiilor
Instruirea profesional , instructajele de protec ia muncii i ap rare împotriva incendiilor (inclusiv
autoriz rile, dac este cazul), precum i verificarea cuno tin elor angaja ilor prestatorului, se vor face
de c tre acesta. R spunderea pentru organizarea verific rii st rii fizice a personalului la intrarea în
program precum i în timpul programului, revine prestatorului. Pentru probleme de protec ie a muncii
i securitatea salaria ilor se va încheia o conven ie între beneficiar i prestator, din care s reias
obliga iile fiec rei p i.
1.4.7. Verificarea i controlul procesului de salubrizare
Prestatorul trebuie s efectueze verificarea i controlul procesului de salubrizare, atât în timpul
desf ur rii acestuia pentru a preveni eventualele degrad ri la vagoane, cât i la final.
1.4.8. În cazul în care apar modific ri în planul de exploatare ai grupei tehnice sau pe liniile unde se
execut salubrizarea (utilizând dispozitive i instala ii la drumurile de acces a graficului de lucru, etc.)
beneficiarul final va anun a din timp prestatorul serviciului de salubrizare pentru a lua m suri de
instruire, organizare i adaptare la noua situa ie.
1.5. Defini ii i prescurt ri
1.5.1. Defini ii
În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt defini i dup cum
urmeaz :
a) salubrizare: ac iunea de a face salubru (igienic, curat, s
tos) locul în care tr iesc sau muncesc
oameni;
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b) salubritatea vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor: starea general
favorabil a condi iilor igienice i sanitare realizat prin ac iuni de cur are, sp lare, deratizare,
dezinsec ie i dezinfec ie, asanare a focarelor epidemice sau endemice, colectarea i îndep rtarea
gunoiului;
c) cerin e esen iale: cerin e care se refer la securitate, s
tatea c torilor, protec ia mediului,
compatibilitate tehnic , fiabilitate i disponibilitate;
d) beneficiar final: de in torul vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor, fie c
este proprietar fie c are drept de folosin asupra lor (închiriere, leasing, etc.);
e) caiet de presta ii: caiet întocmit de beneficiarul final în care se stabilesc tipurile de salubrizare pe
categorii de trenuri.
1.5.2. Prescurt ri
a) A.Î.I. : ap rare împotriva incendiilor;
b) U.I.C. : Uniunea Interna ional a C ilor Ferate;
c) pH: indicator de m surare a acidit ii unei solu ii.
2. CERIN E ESEN IALE
2.1. Cerin e privind s
tatea i protec ia vie ii oamenilor
2.1.1. În procesul de salubrizare se vor utiliza numai materiale i substan e care nu afecteaz
tatea persoanelor care le manipuleaz , sau a c torilor.
2.1.2. Se interzice utilizarea în procesul de salubrizare a unor substan e i solu ii inflamabile sau
metode i procedee care pot provoca incendii. În cazul utiliz rii unor diluan i sau solven i pentru
cur area petelor de pe suprafe ele acoperite cu materiale textile, ace tia se vor folosi numai în cadrul
salubriz rii radicale, cu respectarea obligatorie a prevederilor din fi a tehnic a substan elor
respective. Salariatul care efectueaz cur area petelor va fi instruit i autorizat conform
reglement rilor specifice în vigoare. Se vor stabili responsabilit i clare pentru activit ile de cur are i
sp lare cu diluan i i solven i i vor fi afi ate la locul de munc .
2.1.3. Instala iile utilizate la sp larea exterioar a vagoanelor, a ramelor electrice i a
automotoarelor, sau cur area WC-urilor i vidanjarea WC-urilor ecologice trebuie s fie astfel
proiectate încât s nu pericliteze via a i s
tatea operatorilor.
2.1.4. Prizele de curent pentru alimentarea instala iilor industriale utilizate la cur area vagoanelor, a
ramelor electrice i a automotoarelor trebuie s corespund caracteristicilor dimensionale i
func ionale prev zute în documentele de referin . Pentru caracteristicile prizelor se pot utiliza [9]; [10];
[11].
2.1.5. Apa pentru alimentarea rezervoarelor cu ap din componen a instala iilor vagoanelor de
tori, a ramelor electrice i a automotoarelor, trebuie s se încadreze din punct de vedere calitativ
în categoria apei destinate consumului menajer uman.
Pentru protec ia vie ii i s
ii c torilor i a personalului implicat în activitatea de salubrizare a
vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor se vor respecta prevederile legisla iei
specifice în vigoare [7]; [8].
2.1.6. Se interzice utilizarea în procesul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice
i a automotoarelor a unor substan e toxice, volatile sau urât mirositoare.
2.1.7. Tot personalul prestatorului va fi examinat, la angajare i periodic, din punct de vedere al
cunoa terii normelor specifice de protec ie a muncii.
2.2. Cerin e privind protec ia mediului înconjur tor
2.2.1. Pentru protec ia mediului înconjur tor se vor respecta prevederile legisla iei na ionale
specifice [2]; [3]; [4]; [5]; [8].
2.2.2. În procesul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor
sunt interzise urm toarele activit i:
a) deversarea direct pe sol a apelor rezultate din procesul de sp lare;
b) aruncarea sau depozitarea pe maluri i în albia râurilor a de eurilor de orice fel i a substan elor
periculoase;
c) amplasarea depozitelor de de euri i a c ilor de acces astfel încât s fie afectate mediul i
tatea oamenilor;
d) colectarea i neutralizarea de eurilor de diluan i i solven i este interzis atunci când nu sunt
create condi iile de respectare a normelor de protec ie a mediului înconjur tor.
2.3. Cerin e privind protec ia materialelor mobilierului, a suprafe elor pere ilor interiori i exteriori,
precum i a pieselor i subansamblurilor din componen a instala iilor.
2.3.1. În procesul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor se
vor utiliza substan e care nu degradeaz materialele cu care intr în contact.
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2.3.2. În procesul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor nu
se vor utiliza metode sau procedee care s conduc la degradarea materialului mobilierului i a
instala iilor vagonului.
2.3.3. Pentru asigurarea gradului de confort cerut pentru vagoanele de c tori, ramele electrice i
automotoarele, indiferent de rangul trenului în care circul , este obligatoriu ca în procesul de
salubrizare s se utilizeze solu ii, materiale i substan e pentru cur are i sp lare, adecvate fiec rui
tip de material utilizat în construc ia vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor
(o el, aluminiu, sticl , melamin , lemn, vinilin, textile, gresie, cauciuc, lacuri i vopsele, grunduri,
adezivi, etc.). Solu iile, materialele i substan ele utilizate în procesul de salubrizare a vagoanelor de
tori, a ramelor electrice i a automotoarelor vor fi înso ite de certificatele de calitate i instruc iunile
de utilizare care trebuie s con in prevederi referitoare la tipurile de materiale i suprafe ele la care
pot fi utilizate.
2.3.4. La omologarea/agrementarea tehnic a produselor chimice de sp lare la interior i la exterior
a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor, norma de produs trebuie s con in
obligatoriu valorile admise pentru agresivitatea chimic , pentru pH i pentru con inutul de substan e
active, iar lista încerc rilor i verific rilor va cuprinde obligatoriu testul de agresivitate chimic de 90
ore.
3. CONDI II TEHNICE
3.1. Materialele utilizate în procesul de salubrizare i condi ii tehnice
3.1.1. În func ie de categoria de salubrizare, de tipul vagonului de c tori, a ramei electrice i a
automotorului, de rangul trenului în care circul
i de agresivitatea fa de materialele utilizate la
construc ia acestora (o el, aluminiu, sticl , melamin , lemn, vinilin, textile, faian , gresie, cauciuc,
lacuri i vopsele, grunduri, adezivi, etc.) în procesul de salubrizare se pot utiliza urm toarele materiale
i solu ii chimice:
a) La salubrizarea radical :
- solu ii speciale pentru cur at petele de rugin i oxizi aflate pe suprafe ele de o el, inox, aluminiu,
petele i murd ria de pe faian , gresie, suprafe ele vopsite i cele melaminate;
- solu ii pentru cur area i sp larea cabinelor WC;
- solu ii pentru cur area manual sau mecanic a vagoanelor la exterior;
- solu ii detergente pentru cur area la interior a vagonului, a ramei electrice i a automotorului;
- solu ii pentru cur area suprafe elor textile;
- solu ii speciale pentru cur at geamuri i oglinzi;
- solu ii speciale pentru lustruirea suprafe elor metalice din o el inox;
- praf de cur at, paste sau solu ii de cur at pentru suprafe ele metalice nevopsite, melamin ,
vinilin;
- solu ii pentru dezinfec ia cabinelor WC i a vagonului, ramei electrice i a automotorului la interior;
- pastile odorizante pentru cabinele WC;
- odorizante pentru interiorul vagonului, ramei electrice i a automotorului.
b) La salubrizarea normal :
Pentru vagoanele din compunerea trenurilor accelerate i personale:
- solu ii detergente pentru cur area vagonului, ramei electrice i a automotorului la interior i
exterior;
- solu ii pentru cur area suprafe elor textile;
- solu ii pentru dezinfec ia cabinelor WC i a vagonului, ramei electrice i automotorului la interior;
- pastile odorizante pentru cabinele WC;
- odorizante pentru interiorul vagonului, ramei electrice i a automotorului.
- solu ii speciale pentru cur area geamurilor i oglinzilor.
Pentru vagoanele din compunerea trenurilor rapid i intercity:
- solu ii pentru cur at obiecte din inox;
- solu ii pentru cur area i sp larea cabinelor WC;
- solu ii detergente pentru cur area vagonului, ramei electrice i a automotorului la interior;
- solu ii pentru cur area suprafe elor textile;
- solu ii speciale pentru cur area geamurilor i oglinzilor;
- solu ii pentru dezinfec ia cabinelor WC i a vagonului, ramei electrice i a automotorului la interior;
- odorizante pentru interiorul vagonului, ramei electrice i a automotorului;
- pastile odorizante pentru cabinele WC;
- odorizante pentru interiorul vagonului, ramei electrice i a automotorului.
c) La salubrizarea curent :
- solu ii pentru dezinfec ia cabinelor WC, i a vagonului, ramei electrice i a automotorului;

5

- pastile odorizante pentru cabinele WC.
În func ie de dezvoltarea i progresul tehnic în domeniul materialelor utilizate în procesul de
salubrizare, prestatorii serviciului de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor pot utiliza i alte solu ii sau substan e introduse pe pia , cu acordul beneficiarului
final, care îndeplinesc cerin ele esen iale i condi iile tehnice din prezenta norm tehnic feroviar .
3.1.2. Este interzis utilizarea, la cur area interioar , a acizilor i detergen ilor industriali care
produc mirosuri greu de suportat (acid sulfuric i clorhidric) i care pot deteriora materialele cu care
intr în contact.
Aceste condi ii tehnice trebuie asigurate pentru toate tipurile de vagoane de c tori, rame electrice
i automotoare la care se execut salubrizarea.
Prestatorii serviciului de salubrizare vor solicita furnizorilor materialelor, cu ocazia aprovizion rii
acestora, instruc iunile de utilizare a solu iilor i a substan elor chimice utilitate în procesul de
salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor, s fie specificate tipul i
natura suprafe elor pentru care pot fi utilizate.
3.1.3. În timpul procesului de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor se vor lua m surile necesare pentru a se evita orice deteriorare a mobilierului,
instala iilor, dispozitivelor, precum i pentru împiedicarea p trunderii apei în instala iile electrice,
folosirea în exces a apei care ar provoca deteriorarea p ii lemnoase (mai ales sub linoleum),
degradarea suprafe elor prin agen ii chimici utiliza i sau prin frecarea lor cu materiale, scule ori corpuri
abrazive.
3.2. Condi ii tehnice privind instala iile i utilajele utilizate în procesul de salubrizare
3.2.1. Condi ii tehnice privind platforma pentru cur area grosier , sp larea WC-urilor i sp larea
mecanizat la exterior a vagoanelor.
Din motive de igien , dar i de eficien , prima opera ie de salubrizare trebuie s fie cur area
grosier i sp larea oalelor WC-urilor. Aceast opera ie se execut , de regul , când trenul de c tori
trece peste o platform special amenajat , cu jeturi de ap sub presiune (2-5 bari). Aceast opera ie
se poate efectua în sta ionare sau în mers. Pentru eficien , platforma trebuie amplasat pe aceea i
linie cu sta ia de sp lare mecanizat a exteriorului cutiei vagonului. Platforma de cur are i sp lare a
WC-urilor trebuie s aib o lungime de minim 75 m i s con in mai multe bazine. Bazinele din beton,
trebuie s fie bine sclivisite pentru a fi u or cur ate, s aib guri de racord pentru apa sub presiune i
fie amplasate la distan de 15 m unele fa de altele. Rampele înalte situate de o parte i de alta a
platformei de cur are grosiere i sp lare a WC-urilor, trebuie s aib o lungime mai mare spre sta ia
de sp lare la exterior a cutiei vagonului, în vederea închiderii u ilor i ferestrelor la sp larea
mecanizat . Pe aceea i linie cu platforma de cur are, în aval de aceasta, se amplaseaz sta ia de
sp lare mecanizat a exteriorului cutiei vagonului, ramei, automotorului, care con ine un portal de
limpezire cu ap , un portal pentru solu ia de detergent, 1-3 perechi de perii rotative, un portal de
limpezire cu ap i un portal pentru pulverizarea unor solu ii de detensionare, care au menirea de a
elimina tensiunea superficial a pic turilor de ap , pic turi care dup uscare las pete de s ruri
cristaline.
3.2.2. Condi ii tehnice pentru sistemele de vidanjare a rezervoarelor de reten ie de la WC-urile
ecologice
Procedeul de cur are a WC-urilor ecologice trebuie s permit realizarea vidanj rii (golirii) WCurilor în mod etan , cu ap curat sau recirculat , cu o periodicitate stabilit în func ie de turnusul i
parcursul vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor. Instala iile fixe sau mobile de
vidanjare a WC-urilor ecologice trebuie s fie compatibile cu caracteristicile tipurilor de rezervoare de
reten ie de la WC-urile la care se utilizeaz .
C rucioarele mobile utilizate la vidanjarea rezervoarelor de reten ie de la WC-urile ecologice trebuie
asigure:
a) vidanjarea reziduurilor colectate în rezervoarele de reten ie cu o depresiune de aspira ie de 0,2
bari;
b) cl tirea rezervoarelor;
c) preumplerea i umplerea cu produse aditive (numai pentru aparate de vidanjare pentru toalete
recirculabile).
3.2.3. Condi ii tehnice pentru utilajele, dispozitivele electrice utilizate i re elele electrice de
alimentare cu energie electric
Utilajele i dispozitivele electrice utilizate pentru cur area la interior a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor (aspiratoare, aparat pentru cur at pardoseli, etc.) trebuie s
îndeplineasc urm toarele condi ii minimale:
a) aspiratoarele de praf trebuie s dezvolte presiuni de aspira ie care s nu deterioreze materialele
textile;
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b) puterea re elei electrice de alimentare trebuie s fie disponibil în mod simultan la toate
vagoanele unei garnituri de tren, ram sau automotor;
c) prizele de curent trebuie s fie montate în a a fel încât, vagonul, rama sau automotorul care
trebuie cur at s nu fie la o distan mai mare de 12 m de una din aceste prize;
d) alimentarea cu tensiune electric a utilajelor i dispozitivelor trebuie s fie pus la dispozi ie
pentru fiecare vagon, ram i automotor.
3.2.4. Condi ii tehnice pentru instala iile de sp lare la exterior
Instala iile de sp lare la exterior a cutiei vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor cu jet de ap de înalt presiune, trebuie s îndeplineasc cel pu in urm toarele
condi ii:
a) presiunea dezvoltat de instala iile de sp lare cu jet de ap nu trebuie s dep easc 120 bari;
b) instala ia s fie dotat astfel încât sp larea vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor s se fac cu jet de ap cald , în cazurile în care este stabilit astfel prin protocol;
c) instala ia trebuie s permit reglajul jetului de înalt presiune la valori care s nu deterioreze
acoperirea de protec ie anticoroziv a cutiei vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor.
3.3. Condi ii de mediu ambiant
a) personalului implicat în procesul de salubrizare a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor trebuie s i se asigure condi iile de mediu ambiant prev zute în reglement rile în
vigoare;
b) sp larea mecanizat la exterior a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor
în sta iile de formare a trenurilor nu se efectueaz la temperaturi ale mediului ambiant mai mici sau
egale cu -5°C.
4. CATEGORIILE I PERIODICITATEA EFECTU RII SALUBRIZ RII
În func ie de durata de mers i distan ele parcurse de vagoanele de c tori, de ramele electrice i
de automotoare precum i în func ie de gradul de men inere a st rii de cur enie în parcurs a acestora
sunt prev zute urm toarele categorii de salubrizare:
- salubrizare radical ;
- salubrizare normal ;
- salubrizare curent ;
- salubrizare în parcurs.
4.1. Salubrizarea radical
Salubrizarea radical se execut , o dat pe lun , în sta ia de domiciliu a vagonului, a ramei
electrice i a automotorului, de regul în timpul zilei. Atunci când se apreciaz de c tre beneficiar c
printr-o salubrizare normal starea de cur enie a vagonului de c tori, a ramei electrice i a
automotorului nu poate fi adus la nivelul prescris, salubrizarea radical se poate face în intervale mai
mici de timp (20-25 zile) sau chiar de dou ori pe lun .
4.2. Salubrizarea normal
Salubrizarea normal se execut , de regul , o dat la 24 de ore în sta iile stabilite prin caietul de
presta ii de c tre beneficiar.
4.3. Salubrizarea curent
Salubrizarea curent se execut la fiecare îndrumare a trenurilor din sta iile de formare, cu sau f
revizii de vagoane, în intervalul dintre 2 salubriz ri normale stabilite în caietul de presta ii de c tre
beneficiar.
4.4. Salubrizarea în parcurs
Salubrizarea în parcurs se execut la trenurile care circul în trafic interna ional, precum i la
trenurile stabilite de c tre beneficiar în contract.
5. NOMENCLATORUL LUCR RILOR MINIMALE CE SE EXECUT
ÎN PROCESUL DE
SALUBRIZARE
5.1. Nomenclatorul lucr rilor la salubrizarea radical
5.1.1. Cur area grosier i sp larea cabinelor WC pe platforma special amenajat , la sosirea din
curs a trenului de c tori.
Cur area grosier i sp larea cabinelor WC pe platforma special amenajat , la sosirea din curs a
trenurilor de c tori, se face în mers, înainte de sp larea mecanizat . Aceast opera ie se execut în
timp ce garnitura de tren se deplaseaz cu viteza de max. 5 km/h.
În cazul în care nu exist platforme special amenajate pentru cur area grosier
i sp larea
cabinelor WC, aceast opera ie se execut la sosirea garniturii, înainte de introducerea vagoanelor,
ramelor electrice i a automotoarelor pe linia destinat pentru salubrizarea radical dup tehnologia
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stabilit , în func ie de dot rile i mijloacele corespunz toare pentru colectarea, depozitarea i
înl turarea resturilor provenite în urma vidanj rii. Se procedeaz astfel:
- se desfund sifonul din pardoseala cabinei WC;
- se înl tur murd ria grosier de pe oala WC-ului la interior i la exterior precum i de pe colac i
capac, astfel încât acestea s fie curate;
- se înl tur murd ria de pe întreaga suprafa a pardoselii;
- se cl tesc cu jet de ap p ile sp late prin frecare;
5.1.2. Cur area i sp larea cabinelor WC în timpul procesului tehnologic de preg tire a trenului
Cur area i sp larea cabinelor WC const în:
- colectarea resturilor i a gunoiului din cutia de erve ele i îndep rtarea murd riei i resturilor de
pe ramele ferestrelor, de sub chiuvet i radiator, inclusiv de pe masca acestora i de pe pârghiile
aparente de ac ionare a instala iei de ap ;
- aplicarea solu iei de sp lare pe elementele componente ale cabinei WC numai în urm toarea
ordine: plafon, corpuri de iluminat la exterior, pere i, pervazuri, evile i robinetele aferente, rama
ferestrelor, geamuri, u i, oglinzi, etajere, s puniere, chiuvete, m ti chiuvete, cutii resturi, suporturi de
hârtie igienic . Se cur
por iunile foarte murdare, zonele p tate sau cu murd rie aderent , dup
care se pot folosi mai multe solu ii dup prescrip iile produc torului;
- aplicarea pe oala WC, colac i capac a solu iei de sp lare i îndep rtarea por iunilor p tate sau cu
murd rie aderent ;
- limpezirea cu ap a suprafe elor sp late cu solu iile stabilite la pct. 3.1.1. i tergerea cu cârpa
uscat a acestor suprafe e pân la zvântarea lor, în ordinea în care s-a aplicat solu ia de sp lare;
- lustruirea suprafe elor metalice (inox) cu solu ii special destinate acestor suprafe e;
- tergerea, la interior, cu cârpa umed
i apoi cu cârpa uscat , a abajurului (dispersorului) i
corpului l mpii de iluminat.
Pân la în imea de 1 m în cabina WC opera iile de cur are i sp lare se vor executa de c tre
persoana desemnat pentru aceast opera ie, iar de la 1 m în sus se va executa de persoana care
salubrizeaz interiorul vagonului, ramei electrice sau automotorului.
5.1.3. Cur area vagonului la exterior
Opera ia are ca scop înl turarea petelor i a murd riei aderente de pe acoperi , pere ii exteriori,
geamuri, u i i de pe suprafe ele exterioare retrase, care nu au fost cur ate la trecerea vagonului prin
sta ia de sp lare mecanizat , dup cum urmeaz :
- aplicarea solu iei de sp lare în func ie de natura murd riei existente pe acoperi , pere ii frontali i
laterali, ramele ferestrelor, geamuri, u i, bare de urcare i mânere;
- sp larea suprafe elor umezite men ionate mai sus, insistându-se asupra por iunilor foarte murdare,
zonelor p tate sau cu murd rie aderent pân la îndep rtarea murd riei;
- limpezirea suprafe elor sp late cu jet de ap sub presiune;
- repetarea sp rii folosind alt solu ie, adecvat murd riei r mase, pân la înl turarea acesteia i
apoi limpezirea zonei respective;
- cur area prin ra chetare, m turare i sp lare a sc rilor de acces i loca urilor de sub u ile laterale
i limpezirea lor cu jet de ap .
5.1.4. Cur area vagonului la interior
Opera ia are ca scop înl turarea murd riei din compartimente, de pe culoare i de pe peroanele
frontale, de sub pl cile de intercomunica ii i din cabinele de toalet (sp toare). Se procedeaz dup
cum urmeaz :
a) deschiderea pe o singur parte a ferestrelor i u ilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabil
se deschide numai fereastra din zona unde se efectueaz cur enia);
b) scoaterea perdelelor de la ferestre, a huselor de pe sp tarele canapelelor i a mochetelor (acolo
unde exist );
c) îndep rtarea gr tarelor (acolo unde exist ) din peroanele frontale, cur area lor în locurile special
amenajate în afara vagonului i sp larea lor cu jet de ap :
d) golirea cutiilor de resturi i a scrumierelor într-un recipient colector, fiind interzis aruncarea
resturilor pe podea;
e) cur area i înl turarea resturilor i a murd riei existente în burdufuri i pe pl cile de
intercomunica ie, dulapurile frontale pentru piesele de schimb i în locurile de amplasare a l mpilor
finale precum i din:
- loca urile gr tarelor de ters pe picioare (acolo unde exist ) din peroanele frontale;
- masca chiuvetei, chiuveta i co urile de resturi din cabinele de toalet (sp tor);
- spa iile dintre i de sub radiatoarele de înc lzire din vagon (acolo unde exist ) i de sub canapele;
- loca ul de repaus al m su elor din compartimente;
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- inele de rulare (ghidare) ale u ilor de compartimente i ale u ilor frontale de intercomunica ii;
gunoiul rezultat se colecteaz în saci i se transport la l zile colectoare;
f) stropirea cu ap a întregii suprafe e a podelei (pentru a preveni ridicarea prafului) dup care se
tur (sau se aspir ) gunoiul de pe podea i de sub canapele (accesul se asigur prin rabatarea
ii orizontale a canapelelor la vagoanele, ramele electrice i automotoarele prev zute cu canapele
rabatabile);
g) aplicarea solu iilor de sp lare începând dintr-un cap t al vagonului i de sus în jos pe: pun ile de
intercomunica ie, burdufuri, plafoane, pere i, u i, ferestre, (geamuri i rame), portbagaje, oglinzi,
scrumiere, cutii de resturi, mânere, bare, ezutul i sp tarul b ncilor (canapelelor) f
îmbr
minte
textil , m ti de radiatoare, canale de aer, precum i celelalte obiecte (în func ie de tipul constructiv al
vagoanelor, ramelor electrice i automotoarelor), din peroanele de urcare (frontale i intermediare),
cabine de toalet (sp toare), coridor i compartimente. Nu se aplic solu ii pe suprafa a pere ilor
acoperi i cu tapet PVC omogen. Acestea se terg cu un burete umezit în solu ie detergent , apoi se
limpezesc cu ap curat , dup care se terg cu cârp uscat pân la zvântare;
h) dup trecerea timpului necesar dizolv rii murd riei (indicat de produc torul solu iei) se ac ioneaz
asupra suprafe elor obiectelor mai sus men ionate, în special asupra por iunilor foarte murdare,
zonelor p tate sau cu murd rie aderent . Pentru protejarea îmbr
mintei textile a canapelelor sau
fotoliilor împotriva atingerii lor cu solu ie de cur at, acestea se acoper cu folie de polietilen ;
i) limpezirea cu ap a suprafe elor p tate i tergerea lor pân la zvântare repetând opera ia de
sp lare pe zonele murdare pân la cur area lor complet ;
j) lustruirea suprafe elor metalice (bare, mânere de la u i, rama ferestrelor) cu solu ii special
destinate acestui tip de suprafe e;
k) tergerea cu cârpa umed , apoi uscat , la interior, a corpurilor de iluminat i dispersoarelor;
l) la vagoane, rame electrice sau automotoare cu canapele acoperite cu îmbr
minte textil se va
proceda la despr fuirea întregii suprafe e a canapelelor, de regul prin aspirare i cur are cu peria.
Dup despr fuirea canapelelor, petele sau zonele murdare se cur
cu solu ii adecvate, aplicate atât
manual cât i mecanizat;
m) stropirea cu solu ie de sp lare a suprafe ei podelelor din compartimente, culoare, peroane,
cabine de toalet i îndep rtarea zonelor murdare, în special la col uri i pe muchiile de îmbinare a
podelelor cu pere ii, dup care se limpezesc i se terg cu o cârp uscat , pân la zvântare;
n) remontarea gr tarelor la peroanele de urcare;
o) înlocuirea perdelelor, huselor i mochetelor cu altele curate;
p) în cabina mecanicului de la automotoare se va terge cu o cârp uscat pupitrul de conducere,
aparatele indicatoare inclusiv display-ul, iar cu o cârp umezit pere ii laterali, plafonul i podeaua.
5.1.5. Dezinfectarea instala iilor de ap i alimentarea cu ap
5.1.5.1. Dezinfectarea instala iilor de ap
Instala iile pentru depozitarea i distribuirea apei de la toate vagoanele de c tori, rame electrice i
automotoare se dezinfecteaz , de regul , cu ocazia salubriz rii radicale.
Dezinfectarea instala iilor de ap se realizeaz prin efectuarea opera iilor în urm toarea
succesiune:
- golirea complet a apei din rezervorul care trebuie dezinfectat, pentru scurgerea depunerilor;
- montarea furtunului la gura de ap a sursei de alimentare:
- turnarea dozei de dezinfectant în furtun, prin cap tul r mas liber al acestuia;
- montarea cap tului respectiv de furtun la gura de alimentare a rezervorului vagonului, având grij
nu se verse doza de dezinfectant;
- deschiderea robinetului de la gura de ap , dezinfectantul p trunzând în rezervor odat cu apa;
- închiderea robinetului de alimentare imediat ce rezervorul s-a umplut i apar scurgeri prin eava de
supraalimentare;
- solu ia dezinfectant se p streaz în rezervor pe perioada de timp prescris în instruc iunile de
utilizare dup care se gole te prin re eaua de distribu ie (robinetele lavoarelor i oalelor WC);
- realimentarea rezervorului cu ap dup golirea complet de solu ie dezinfectant .
Locul i modul de inscrip ionare a datei la care a fost efectuat opera ia de dezinfec ie a
rezervoarelor se va reglementa i comunica executantului de c tre beneficiarul final.
5.1.5.2. Alimentarea cu ap a instala iilor sanitare
Alimentarea cu ap a instala iilor sanitare de la vagoane se execut la fiecare îndrumare în curs a
vagoanelor înc lzite electric i cu abur. Pentru evitarea impurific rii apei în timpul aliment rii trebuie
avute în vedere urm toarele:
a) gurile de alimentare nu trebuie s fie inundate sau s fie în contact cu resturile menajere;
b) înainte de a începe alimentarea se deschid robinetele, l sând apa s curg prin furtun câteva
secunde;
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c) furtunurile pentru alimentarea cu ap nu se vor utiliza în alte scopuri;
d) furtunurile i racordurile vor avea dispozitive de protec ie pentru a nu intra în contact direct cu
solul.
5.1.5.3. Dotarea cu materiale igienico-sanitare
Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectueaz înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor
electrice i a automotoarelor în parcurs, iar cantit ile de materiale se vor stabili prin caietele de
sarcini.
5.2. Nomenclatorul lucr rilor la salubrizarea normal
5.2.1. Cur area grosier i sp larea cabinelor WC pe platforma special amenajat la sosirea din
curs a trenului
La cur area grosier i sp larea cabinelor WC se procedeaz conform prescrip iilor de la punctul
5.1.1 din prezenta norm tehnic feroviar .
La salubrizarea normal ordinea opera iilor este urm toarea:
a) se gole te de resturi de gunoi cutia de erve ele i se înl tur eventualele resturi i murd ria de
pe ramele ferestrelor, de sub chiuvete, de pe podea, de sub radiator, etc. Gunoiul rezultat se adun în
saci colectori i se transport la l zile colectoare. Înl turarea gunoiului i a resturilor se face cu
ajutorul m turilor, ra chetelor, periilor, f ra elor, etc.;
b) se aplic solu ia de sp lare pe ramele ferestrelor, pe geamuri, pe pere i (pân la rama inferioar a
ferestrelor) pe m tile chiuvetelor, pe chiuvete, pe mânere, pe etajere, pe s puniere, pe oglinzi i
suportul de hârtie igienic . Se înl tur murd ria de pe por iunile foarte murdare, zonele p tate sau cu
murd rie aderent ;
c) se aplic solu ia de sp lare pe oala WC, capacul i colacul oalei WC, pardoseal , i se înl tur
por iunile p tate sau cu murd rie aderent . Aplicarea solu iei se poate face cu ajutorul bure ilor,
periilor sau bidinelelor, altele decât cele folosite la cur area celorlalte obiecte din cabina WC indicate
la punctul b);
d) se limpezesc suprafe ele cur ate cu ajutorul unor cârpe umede curate;
e) dup limpezire se terg cu cârpa uscat toate suprafe ele cur ate pân la zvântarea lor.
Lucr rile de salubrizare a obiectelor specifice instala iilor sanitare din cabina WC se execut de
personal specializat. Salubrizarea celorlalte obiecte din interiorul cabinelor WC a u ilor, ferestrelor,
etc. se poate face i de c tre personalul care efectueaz salubrizarea interioarelor vagoanelor de
tori, ramelor electrice i automotoarelor.
5.2.2. Cur area vagonului la exterior
Se execut mecanizat prin sta ia de sp lare, dup tehnologia stabilit de fiecare beneficiar i
manual acolo unde nu exist sta ie mecanizat sau capacitatea sta iei de sp lare este insuficient .
Cur area manual la exterior se execut numai par ial pe suprafe ele murd rite accidental cu
murd rie aderent care a r mas dup sp larea mecanizat astfel:
a) se aplic una din solu iile de cur are pe pere ii laterali, ramele ferestrelor, geamuri, mânere i
bare de urcare;
b) dup dizolvarea murd riei, aceasta se înl tur de pe suprafe ele murd rite accidental, în special
de pe por iunile foarte murdare;
c) se limpezesc suprafe ele cur ate cu ap sub presiune folosind un furtun cuplat la o gur de
alimentare cu ap ;
d) se m tur sc rile de acces i loca urile de sub u ile laterale.
5.2.3. Cur area vagonului la interior
a) deschiderea pe o singur parte a ferestrelor i a u ilor de urcare în vagon (pe vreme nefavorabil
se deschide numai fereastra de la zona unde se lucreaz );
b) scoaterea gr tarelor (acolo unde exist ) din peroanele frontale, cur area lor în locurile special
amenajate i sp larea lor cu jet de ap ;
c) golirea cutiilor de resturi i a scrumierelor direct în recipientul colector fiind interzis aruncarea
resturilor pe podea;
d) cur area i înl turarea resturilor i murd riei existente în:
- burdufuri i pl cile de intercomunica ie;
- dulapurile frontale pentru piesele de schimb i acces la l mpile finale;
- loca urile gr tarelor de ters din peroanele frontale (acolo unde exist );
- masca chiuvetei;
- chiuveta i co urile de resturi din cabinele de toalet (sp tor);
- spa iile dintre i de sub radiatoarele de înc lzire din vagon (acolo unde exist ) i de sub canapele;
- loca ul de repaus al m su elor din compartimente;
- inele de rulare (ghidare) ale u ilor de compartimente i a u ilor frontale de intercomunica ie;
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e) m turarea podelei dup stropirea cu ap a întregii suprafe e (pentru a preveni ridicarea prafului);
gunoiul rezultat va fi colectat i pus în sacul colector de mai multe ori pe durata m tur rii (se interzice
turarea podelei de la un cap t la altul al vagonului) cu transportarea gunoiului rezultat la l zile
colectoare. La sp larea geamurilor se vor utiliza raclete având lama din material elastic (exemplu:
cauciuc) astfel încât s nu deterioreze mecanic geamurile;
f) în cazul când pe anumite suprafe e apar murd rii accidentale acestea vor fi îndep rtate cu ajutorul
solu iilor de cur are adecvate;
g) se terg cu cârpa umed i apoi uscat pere ii interiori, portbagajele, ramele ferestrelor, oglinzile,
vederile, m su a, cutiile de resturi, scrumierele, ezutul i sp tarul, cotierele i rezem torii de cap ai
canapelei f
îmbr
minte textil , barele de urcare, mânerele;
h) despr fuirea întregii suprafe e a canapelelor acoperite cu îmbr
minte textil ;
i) se spal cu cârpa sau peria înmuiat în solu ie de sp lare întreaga suprafa a podelei dup care
se terge cu cârpa bine stoars suprafa a sp lat pân la zvântare;
j) se remonteaz gr tarelor de ters picioarele din peroanele frontale;
k) se înlocuiesc husele i perdelele murdare, rupte sau deteriorate.
5.2.4. Dotarea cu materiale igienico-sanitare
Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectueaz înainte de îndrumarea vagoanelor în parcurs,
iar cantit ile de materiale se vor stabili prin caietele de sarcini.
Alimentarea cu ap a instala iilor sanitare se face ca la punctul 5.1.5.2 din prezenta norm tehnic
feroviar .
5.3. Nomenclatorul lucr rilor la salubrizarea curent
5.3.1. Cur area grosier i sp larea cabinelor WC pe platforma special amenajat
Cur area grosier i sp larea cabinelor WC pe platforma special amenajat se execut conform
prescrip iilor men ionate la punctul 5.1.1. din prezenta norm tehnic feroviar .
La cur area cabinelor WC se execut urm toarele lucr ri:
a) golirea de resturi a cutiilor de gunoi;
b) înl turarea resturilor i a murd riei grosiere de pe ramele ferestrelor, de sub masca chiuvetei, de
pe podea, de sub radiator. Murd ria rezultat se adun în saci colectori i se transport la l zile
colectoare;
Murd ria se înl tur cu m turi, ra chete, perii cu fire din material plastic, f ra e.
c) tergerea cu cârpa umed apoi uscat a pârghiilor de manevr a instala iilor, a suprafe elor
pere ilor i plafonului, a u ilor, a cadrului ferestrei, a oglinzii, geamurilor i a chiuvetei;
d) îndep rtarea murd riei grosiere de pe tubul de scurgere, m ti, evi;
e) tergerea cu cârpa umed i apoi uscat a capacului i colacului oalei WC precum i a pardoselei
cabinei WC.
5.3.2. Cur area vagonului la interior
Cur area la interior se efectueaz în compartimente, pe peroanele frontale i cabinele de toalet ,
astfel:
a) se deschid pe o singur parte ferestrele i u ile de urcare în vagon;
b) se golesc cutiile de resturi i scrumierele în saci colectori, dup care ace tia sunt transporta i la
zile colectoare de gunoi;
c) se strope te cu ap i se m tur suprafa a podelei, inclusiv sub canapele, iar gunoiul rezultat se
adun în saci i se transport la l zile de gunoi;
d) se cur
prin tergere cu cârpa umed i apoi cu cârpa uscat : m su a, canapelele, sertarele,
colierele i rezem toarele de cap ale canapelelor din compartimente, mânerele i barele;
e) se îndep rteaz murd ria aderent de pe pere i, u i, ramele ferestrelor, partea inferioar a u ii
batante, u ile de intercomunica ie;
f) se înlocuiesc perdelele murdare.
5.3.3. Cur area vagonului la exterior
Cur area vagonului la exterior const în tergerea barelor de acces i a mânerelor de la u i cu o
cârp umed , apoi cu una uscat , pân la zvântare.
5.3.4. Alimentarea cu ap
Alimentarea cu ap a instala iilor sanitare se face conform punctului 5.1.5.2. din prezenta norm .
5.3.5. Dotarea cu materiale igienico-sanitare
Dotarea cu materiale igienico-sanitare se efectueaz înainte de îndrumarea vagoanelor, ramelor
electrice i a automotoarelor în parcurs, iar cantit ile de materiale se vor stabili prin caietele de
sarcini.
5.4. Nomenclatorul lucr rilor la salubrizarea în parcurs
Lucr rile care se execut la salubrizarea în parcurs sunt:
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a) înlocuirea pungilor de plastic din co urile din cabinele WC, din toalet , coridor i compartimente
cu pungi noi: gunoiul rezultat se colecteaz într-un recipient colector (saci de pânz sau material
plastic);
b) tergerea urmelor evidente de murd rie cu ajutorul unor lavete uscate sau umede de pe pere i,
canapele, geamuri, în timpul parcursului;
c) men inerea cur eniei în cabina WC i de toalet pe tot parcursul, prin ac ionarea dispozitivului de
scurgere a apei în WC i tergerea cu laveta umezit a urmelor de murd rie accidental de pe pere ii
cabinelor, chiuvete;
d) completarea cu materiale igienico-sanitare a cabinelor WC i toaletelor în cantit ile stabilite prin
caietele de sarcini;
Personalul care salubrizeaz în parcurs va evita, pe cât posibil, deranjarea c torilor în timpul
efectu rii opera iilor de salubrizare în compartimente.
La salubrizarea în parcurs se vor:
a) a eza scaunele în pozi ia ini ial ;
b) rea eza rezem toarele de cap;
c) întinde corect husele rezem toarelor de cap;
d) coborî rezem toarele de coate;
e) trage sau remonta perdelele sau storurile;
f) rea eza i reînchide, în pozi ie normal , scrumierele;
g) închide capacele scrumierelor;
h) suspenda dac este cazul, inscrip iile publicitare, îndep rta ziarele, paharele folosite, ambalajele
i de eurile.
6. RECEP IA LUCR RILOR DE SALUBRIZARE
6.1. Metode de verificare
Metodele de verificare a calit ii lucr rilor efectuate trebuie men ionate în documentul tehnic de
referin al serviciului (caiet de sarcini, specifica ie tehnic ). Metodele se bazeaz pe verificarea cu
ajutorul sim urilor naturale respectiv vizual, olfactiv, tactil i cu ajutorul indicatorilor de pH. Verificarea
prin sondaj i la recep ia final a salubriz rii se face de c tre reprezentantul beneficiarului final
împreun cu împuternicitul prestatorului serviciului de salubrizare, i const în aspectarea suprafe elor
salubrizate iar în cabinele de toalet i WC-uri i prin miros.
În cazul când se observ urme de murd rie pe una din suprafe e, verificarea se face cu ajutorul
unui erve el alb curat, cu care se terge ap sat o por iune din suprafa
i apoi se aspecteaz atât
suprafa a astfel tears cât i erve elul. Dac
erve elul s-a murd rit, reperul respectiv se va
depuncta conform grilei de apreciere a calit ii. Nu se va verifica prin tergere cu erve el alb
suprafa a podelei.
Pentru locuri ascunse sau greu accesibile, verificarea se face doar vizual, verificându-se dac este
murd rie vizibil sub b nci, în zona radiatoarelor precum i, în col uri.
La salubrizarea normal se verific prin tergere cu un erve el alb curat, numai suprafe ele de la
interior i barele de sus inere de la u i, iar la salubrizarea radical se va face verificarea suplimentar
cu erve elul alb curat i la exterior.
În cazul petelor clare i vizibile de murd rie nu se mai face verificarea cu erve elul alb curat i se
face direct depunctarea prev zut în grilele de apreciere a calit ii.
Nu se depuncteaz petele datorate unor defecte de material, vopsea necorespunz toare, lovituri.
Calitatea cur rii instala iilor sanitare (cabine WC, toalet , rezervoare ap ) se face prin luarea de
probe i efectuarea unor analize de laborator, prin sondaj, de c tre Centrul de Medicin Preventiv .
6.2. Verific ri ce se execut la recep ia lucr rilor
Calitatea lucr rilor de salubrizare radical , normal , curent i în parcurs se verific :
a) permanent, în timpul efectu rii lucr rilor, de c tre conduc torul forma iei de lucru;
b) prin sondaj, în timpul efectu rii lucr rilor, de c tre agentul de control desemnat de beneficiar în
limita timpului disponibil;
c) dup terminarea tuturor categoriilor de lucr ri, cu ocazia recep iei finale, la fiecare vagon în parte,
de c tre agentul de control desemnat de beneficiarul lucr rii.
6.2.1. Conduc torul forma iei de lucru verific :
a) calitatea materialelor utilizate;
b) respectarea succesiunii i efectuarea tuturor opera iilor prev zute în procesul tehnologic;
c) rezultatele ob inute în anumite faze dup executarea opera iilor prev zute;
d) corectarea sau eventual refacerea lucr rilor pân la ob inerea rezultatului prescris.
6.2.2. Agentul de control desemnat de beneficiarul serviciului verific :
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a) calitatea solu iilor de cur are, sp lare i dezinfectare pentru a corespunde celor avizate de
beneficiar;
b) respectarea succesiunii i efectuarea în totalitate a opera iilor prev zute în procesul tehnologic;
c) rezultatele ob inute în diverse faze de execu ie;
d) sesizarea executantului în vederea remedierii eventualelor deficien e constatate la verificarea prin
sondaj.
Aceast verificare se face în limitele timpului disponibil, de c tre agentul de control desemnat de
beneficiar, nefiind obligatorie i nu scute te executantul de r spundere pentru calitatea lucr rilor
efectuate.
6.2.3. Recep ia final a lucr rilor de c tre agentul de control desemnat de beneficiar se execut
obligatoriu în prezen a conduc torului forma iei apar inând executantului i const în:
a) controlul execut rii tuturor lucr rilor de salubrizare;
b) atestarea c rezultatul final al lucr rilor executate este corespunz tor cerin elor din caietele de
sarcini/specifica iile tehnice;
c) verificarea inscrip ion rii corecte a datei la care a fost f cut salubrizarea radical ;
d) semnarea fi ei de apreciere a salubriz rii vagonului, ramei electrice sau a automotorului.
6.3. Criterii de admisibilitate
Pentru alinierea la cerin ele de exigen privind calitatea serviciilor de salubrizare prev zute în
reglement rile feroviare interna ionale se recomand utilizarea normelor de calitate i a metodelor de
control prev zute în [12].
Grila de apreciere a calit ii salubriz rii vagoanelor, ramelor electrice i a automotoarelor este
prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta norm tehnic feroviar .
Modul de depunctare a calit ii lucr rilor de salubrizare a vagoanelor, a ramelor electrice i a
automotoarelor, va fi stabilit de beneficiar prin caietele de sarcini/specifica iile tehnice.
7. INSCRIP IONAREA SALUBRIZ RII
Data efectu rii opera iei de salubrizare radical se inscrip ioneaz (cu ablonul) cu vopsea pe scara
de preg tire radical de pe p ile laterale ale vagonului ca în exemplul de mai jos.
Exemplu:
Luna
Data

I

II

III

IV

..................

V

........

XII.

20

Locul i modul de inscrip ionare a datei efectu rii opera iei de dezinfec ie a rezervoarelor se va
reglementa i comunica executantului de c tre beneficiarul final.
Dup terminarea lucr rilor de salubrizare, recep ionarea lor i inscrip ionarea salubriz rii radicale,
executantul închide u ile laterale, frontale i geamurile vagonului în vederea pred rii c tre agentul de
control împuternicit de beneficiar.
8. DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC CU OCAZIA SALUBRIZ RII
Dup executarea i recep ionarea serviciului de salubrizare radical , normal , curent i în parcurs
se întocme te fi a de apreciere a calit ii lucr rilor de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la prezenta
norm tehnic feroviar .
9. TERMENE DE GARAN IE
Executantul garanteaz calitatea serviciului de salubrizare pân la predarea garniturii de tren c tre
beneficiar.
Degrad rile produse cu ocazia salubriz rii se trateaz conform [13].
PARTEA a II-a
DERATIZAREA, DEZINSEC IA I DEZINFEC IA VAGOANELOR DE C
A RAMELOR ELECTRICE I A AUTOMOTOARELOR

TORI,

1. GENERALIT I
1.1. Scop
Prezenta norm stabile te cerin ele esen iale, condi iile tehnice, nomenclatorul de lucr ri, condi iile
de recep ie a lucr rilor serviciului de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor.
1.2. Domeniu de aplicare
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Prezentele prevederi privind deratizarea, dezinsec ia i dezinfec ia vagoanelor de c tori (clas ), a
ramelor electrice i a automotoarelor se aplic de c tre operatorii de transport feroviar de c tori la
întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea serviciului de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie
precum i de c tre agen ii economici autoriza i ca furnizori feroviari pentru prestarea serviciului de
deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor.
Serviciul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori (clas ), a ramelor
electrice i a automotoarelor trebuie s fie agrementat tehnic în conformitate cu prevederilor
reglement rilor în vigoare [1].
1.3. Clasa de risc a serviciului de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor
Serviciul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a
automotoarelor se încadreaz în clasa de risc 2A [2].
1.4. Certificate, autoriza ii, avize necesare
Agen ii economici care presteaz serviciul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de
tori, a ramelor electrice i a automotoarelor trebuie s de in :
a) Autoriza ie de furnizor feroviar, eliberat de c tre AFER conform prevederilor din [1], care s
ateste c agentul economic executant are capabilitatea de a presta serviciul de deratizare, dezinsec ie
i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor;
b) Agrement tehnic feroviar pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a
vagoanelor de c tori, a ramelor electrice i a automotoarelor, în conformitate cu prevederile din [1];
c) Aviz de la organele sanitare autorizate, pentru utilizarea substan elor i materialelor pentru
deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie;
d) Analize chimice autorizate, prospectele i certificatele de calitate ale substan elor i materialelor
utilizate;
e) Aviz de lucru în zona c ii ferate electrificate pentru personalul care execut serviciul de
deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie, în zona c ii ferate electrificate.
1.5. Defini ii
În sensul prezentei norme tehnice feroviare, termenii de specialitate sunt defini i dup cum
urmeaz :
a) deratizare: ac iunea de combatere prin mijloace chimice a roz toarelor. Se execut prin aplicarea
de momeli toxice cu anticoagulante, preparate pe suport cerealier sau cerate (rezistente la umezeal ),
plasate în locuri la care nu exist acces pentru publicul c tor i personalul feroviar în timpul
procesului de salubrizare sau reparare a vagonului, a ramei electrice sau a automotorului;
b) dezinsec ie: ac iunea de combatere a insectelor i acarienilor, d un tori pentru s
tatea
oamenilor i a animalelor, prin aplicarea unui program riguros de cur enie mecanic , urmat de
folosirea substan elor insecticide;
c) dezinfec ie: opera ie prin care se urm re te distrugerea de pe obiecte i din înc peri a germenilor
patogeni din afara organismului uman în scopul împiedic rii contamin rii.
2. CERIN E ESEN IALE
2.1. Cerin e privind s
tatea i protec ia vie ii oamenilor
2.1.1. În procesul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor, a ramelor electrice i a
automotoarelor nu trebuie s se utilizeze substan e care în anumite condi ii ar provoca incendii sau
explozii.
Pentru problemele de prevenire i stingere a incendiilor se va încheia o conven ie între beneficiar i
prestator conform [14].
2.1.2. Personalul care execut deratizarea, dezinsec ia i dezinfec ia trebuie s fie instruit i
certificat de c tre Centrul de Instruire pentru Însu irea No iunilor Fundamentale de Igien - Ministerul
Educa iei i Cercet rii i Ministerul S
ii.
2.1.3. Substan ele i materialele utilizate trebuie s respecte prevederile legale în vigoare,
referitoare la utilizarea corect a substan elor pesticide.
2.1.4. Pesticidele se p streaz în magazii adecvate i autorizate, iar dup utilizarea lor, ambalajele
din carton, plastic (pungi, saci) se ard.
2.2. Cerin e privind protec ia mediului înconjur tor
2.2.1. Substan ele i materialele utilizate în procesul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie nu
trebuie s aib miros urât i care persist timp îndelungat.
2.2.2. Prestatorul serviciului de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie este obligat s efectueze, prin
mijloace proprii sau s contracteze cu institu ii specializate, expertizarea biotopului infestat, pentru
determinarea nivelului de infestare i a stabilirii m surilor defensive ce trebuie aplicate, a tehnicii de
combatere, a tratamentului aplicat, în scopul eficien ei ac iunilor de deratizare i dezinsec ie.
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2.2.3. Este interzis deversarea substan elor pesticide în ape stagnate, curg toare sau în
apropierea zonelor de protec ie sanitar . Este interzis poluarea solului cu ambalajele pesticidelor
utilizate.
2.3. Cerin e privind protec ia mobilierului i a suprafe elor pere ilor interiori
2.3.1. În procesul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie se vor utiliza numai substan e i materiale
care nu provoac degradarea, imediat sau în timp, a suprafe elor cu care intr în contact.
2.3.2. Mijloacele sau metodele utilizate nu trebuie s conduc la degradarea interiorului vagonului,
ramei electrice sau automotorului.
2.3.3. Se interzice utilizarea substan elor care, dup aplicare, las urme pe suprafe ele vagonului,
ramei electrice sau automotorului.
2.3.4. Degrad rile produse în procesul de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de
tori, ramelor electrice i automotoarelor se trateaz conform [13].
3. SUBSTAN E, APARATE, INSTALA II I DISPOZITIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE
DERATIZARE, DEZINSEC IE I DEZINFEC IE
3.1. Substan e i dispozitive utilizate în procesul de deratizare
În procesul de deratizare se utilizeaz :
a) Momeli perisabile preparate în regie proprie, pe suport alimentar, raticid;
b) Momeli finite:
- momeli finite propriu-zise;
- momeli finite hidrofuge;
c) Dispozitive de emitere a ultrasunetelor pentru îndep rtarea roz toarelor d un toare.
eful de echip instruie te clientul, ia sediul acestuia, atât înainte cât i dup prestarea serviciului,
cu privire la m surile ce trebuie luate pentru desf urarea eficient a deratiz rii. Prestatorul serviciului
trebuie s de in proceduri sau instruc iuni de lucru din care s rezulte m surile ce trebuie respectate
pentru ca lucrarea efectuat s nu pun în pericol via a sau s
tatea persoanelor din zona în care se
efectueaz deratizarea.
Momelile perisabile preparate în regie proprie i cele finite se depun în spa iile din interiorul
vagonului numai în locuri protejate, respectiv în sta ii de intoxicare din carton, iar la exterior (linii de
preg tire tehnico-sanitare) numai în sta ii de intoxicare metalice.
Indiferent de metoda utilizat în timpul efectu rii deratiz rii se aplic afi e avertizoare cu data
execut rii lucr rii i interzicerea accesului oamenilor la momeli.
Dup 7-10 zile de la efectuarea deratiz rii se evalueaz eficacitatea ac iunii. Dac deratizarea nu a
fost eficace, serviciul prestat se declar ca produs neconform i se trateaz potrivit procedurilor
proprii. Dac lucrarea a fost eficace se monitorizeaz rezultatele utilizând "Fi a de monitorizare
deratizare", iar cadavrele roz toarelor se incinereaz .
În timpul procesului de deratizare se aplic normele de securitate i s
tate în munc i protec ia
mediului.
În timpul efectu rii deratiz rii operatorii sunt obliga i s poarte echipamente de protec ie.
Operatorilor le este interzis consumul b uturilor alcoolice, servitul mesei i fumatul în timpul
lucrului.
eful Compartimentului Control Calitate al prestatorului coordoneaz activitatea de verificare a
modului de furnizare a serviciilor, respectiv verific prin sondaj calitatea lucr rilor efectuate.
3.2. Substan e, aparate i instala ii utilizate în procesul de dezinsec ie
Substan ele utilizate în procesul de dezinsec ie sunt insecticidele cuprinse în lista în vigoare
întocmit de c tre Ministerul S
ii sau avizate, dac substan ele au ap rut pe pia ulterior
public rii listei.
eful de echip instruie te clientul, la sediul acestuia, atât înainte cât i dup efectuarea
dezinsec iei, cu privire la m surile ce trebuie luate pentru desf urarea eficient a dezinsec iei.
Prestatorul serviciului trebuie s de in proceduri sau instruc iuni de lucru în care s fie men ionate
surile ce trebuie luate, pentru ca lucrarea efectuat s nu pun în pericol via a sau s
tatea
persoanelor din zona în care se efectueaz dezinsec ia.
Pentru dezinsec ie se pot utiliza urm toarele aparate i dispozitive: aparat de produs cea termic ,
aparat mecanic sau electric de suflat i stropit, aparat de produs cea rece, pompe manuale electrice
cu acumulatori, dispozitive de aplicat insecticid gel, materiale de avertizare i informare (afi e
avertizoare).
Pentru dezinsec ia la interior se folosesc pompele manuale, cu care se execut pulverizarea cu
cea rece.
La exterior se execut :
- pulverizarea cu cea a cald i fumiga ie;
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- pulverizarea prin stropire cu pompe mecanice;
- dezinsec ia cu mijloace aeriene.
Dezinsec ia cu pompe manuale se realizeaz prin pulverizarea solu iei pe toate suprafe ele,
exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice, ferestrele.
Dezinsec ia prin pulverizare cu cea rece se realizeaz prin pulverizarea solu iei pe toate
suprafe ele, exceptând mobilierul, utilajele, aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice,
ferestrele. Dispozitivul de pulverizare se pozi ioneaz în sus fa de orizontal la un unghi mai mare
de 30°.
Obiectele pe care s-au pulverizat substan e folosite la dezinsec ie se marcheaz vizibil cu
avertizoare cu inscrip ia: "PERICOL DE MOARTE! SUBSTAN E TOXICE!" sau "GAZE TOXICE!
PERICOL DE MOARTE!", înso it de imaginea unui craniu cu dou oase încruci ate.
Dup 2-3 zile de la efectuarea dezinsec iei se evalueaz eficacitatea ac iunii. Dac ac iunea nu a
fost eficace se trateaz serviciul ca produs neconform. Dac lucrarea a fost eficace se monitorizeaz
de c tre prestator, rezultatele înregistrându-se într-o fi de monitorizare.
eful Compartimentului Control Calitate coordoneaz activitatea de verificare a modului de
furnizare a serviciilor, respectiv verific prin sondaj calitatea lucr rilor efectuate.
3.3. Substan e, aparate i instala ii utilizate în procesul de dezinfec ie
Substan ele utilizate în procesul de dezinfec ie sunt dezinfectantele cuprinse în lista aprobat de
Ministerul S
ii.
Echipamentele utilizate pentru dezinfec ie sunt: aparat de produs cea termic , aparat mecanic
sau electric de suflat i stropit, aparat de produs cea rece, pompe manuale electrice cu acumulatori,
materiale de avertizare i informare (afi e avertizoare).
eful de echip instruie te clientul la sediul acestuia, atât înainte cât i dup prestarea serviciului,
cu privire la m surile ce trebuie luate pentru desf urarea eficace a dezinfec iei, atât anterior, cât i
ulterior prest rii serviciului.
Dezinfec ia prin pulverizare cu cea rece se realizeaz prin pulverizarea solu iei pe toate
suprafe ele, exceptând aparatele aflate sub tensiune, prizele, tablourile electrice. Dispozitivul de
pulverizare se pozi ioneaz în sus fa de orizontal la un unghi mai mare de 30°. În timpul procesului
de dezinfec ie se vor respecta normele de securitate i s
tate în munc i protec ia mediului.
eful Compartimentului Control Calitate al prestatorului coordoneaz activitatea de verificare a
modului de furnizare a serviciilor, respectiv verific prin sondaj calitatea lucr rilor efectuate.
4. NOMENCLATORUL LUCR RILOR
Lucr rile ce trebuie efectuate la deratizare, dezinsec ie i dezinfec ia vagoanelor de c tori,
ramelor electrice i automotoarelor precum i periodicitatea acestora se vor stabili de c tre prestatorul
serviciului prin specifica iile tehnice avizate de c tre beneficiar i AFER.
La stabilirea lucr rilor i a periodicit ii acestora se va ine seama de instruc iunile Direc iei de
tate Public din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului.
5. RECEP IA LUCR RILOR
5.1. Verificarea calit ii lucr rilor executate
Verificarea calit ii lucr rilor de deratizare, dezinsec ie i dezinfec ie a vagoanelor de c tori, a
ramelor electrice i a automotoarelor se face de c tre persoana responsabil cu asigurarea calit ii
lucr rilor din partea prestatorului, persoana numit din partea beneficiarului precum i de c tre
inspectori specializa i din cadrul Direc iei de S
tate Public din Ministerul Transporturilor,
Construc iilor i Turismului.
5.2. Modul de verificare a calit ii lucr rilor
Înainte de începerea lucr rilor, personalul prestatorului i cel al beneficiarului face o estimare a
gradului de infestare cu d un tori (insecte i roz toare) a obiectivului vizat.
Dup execu ia lucr rilor, se apreciaz nivelul de infestare (foarte mare, mare, mic, lips ) precum i
frecven a reclama iilor din teritoriu (personal i c tori) referitor la prezen a d un torilor.
În urma verific rilor se completeaz o "Not de constatare" semnat de beneficiar i prestator în
care se consemneaz calitatea lucr rilor executate i calificativul acestora (slab, bun, foarte bun).
Inspectorii din cadrul Direc ie de S
tate Public din Ministerului Transporturilor, Construc iilor i
Turismului verific semestrial activitatea de dezinsec ie, dezinfec ie i deratizare desf urat de c tre
prestator.
În urma verific rii, inspectorii din cadrul Direc iei de S
tate Public din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construc iilor i Turismului întocmesc o not de control care con ine concluziile i
recomand rile c tre prestator.
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ANEXA Nr. 1
la norma tehnic feroviar
FI

DE APRECIERE A CALIT

II LUCR RILOR DE SALUBRIZARE

efectuate la vagoanele de c tori, ramele electrice i automotoarele din compunerea trenului
.............................. din data ....................
Împuternicit PRESTATOR
nume ................................. prenume .............................. semn tura ...........................
Împuternicit BENEFICIAR:
nume ................................. prenume .............................. semn tura ...........................
Cu ocazia recep iei lucr rilor de salubrizare ............................... efectuate s-au aplicat depunct rile
conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.

Num rul de
înmatriculare a
vagonului

0

1

Pozi ia din gril a
subansamblului
depunctat
1

2

3

4

2

3

4

5

Total
depunct ri
(col. 2 + 3 +
4 + col. 5)

Punctaj
mas dup
depunct ri
(100 - col. 6)

Penaliz ri
(col. 7 x %
penaliz ri)

Punctajul
mas dup
depunct ri i
penaliz ri (col.
7 - col. 8)

6

7

8

9

Total
(subansamblurile sunt trecute în ordinea din grila de apreciere a presta iei)
Timpul efectiv afectat presta iei ...........................................
Num rul de persoane efectiv utilizate pentru presta ia respectiv ...........
PREDAT

PRIMIT

(semn tura)

(semn tura)

ANEXA Nr. 2
la norma tehnic feroviar
DESCRIEREA CALIFICATIVELOR PENTRU APRECIEREA CALIT II I
METODE DE CONTROL PENTRU LUCR RILE EFECTUATE LA SALUBRIZAREA VAGOANELOR
DE C
TORI, RAMELOR ELECTRICE I A AUTOMOTOARELOR
Nr.
crt.

Aprecierea calit ii

Metoda de control

1. Miros pl cut

miros

2.

miros

miros dezagreabil
"Curat"

Oglinzile i geamurile nu trebuie s prezinte linii, valuri sau urme
de orice natur .
3. Alte obiecte: dup frecarea cu un erve el din hârtie alb , sau
pânz alb acestea nu trebuie s prezinte nici o pat .

Verificare vizual
Se verific prin frecare cu
un erve el din hârtie alb
sau pânz alb

Obiectele de inox, faian , etc. nu trebuie s prezinte suprafe e
tuite ca urmare a depunerilor sau urme de orice substan e.
"Aspect curat"
4. Obiectul nu trebuie s aib nici o murd rie frapant optic.

verificare vizual

Decolor rile sau urmele de uzur nu constituie murd rie (pat ) în
sensul acestei norme de calitate.
"F

murd rii grosiere"

5. Suprafe ele vizibile i suprafe ele de contact nu trebuie s prezinte verificare vizual
murd rii stânjenitoare (de exemplu, resturi de alimente, pete de
ulei sau vopsea etc.) sau resturi de orice natur (cutii, sticle, hârtii).
"Golit"
6. Cutia colectoare trebuie s fie golit de toate resturile
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verificare vizual

DE C

GRILA DE APRECIERE A CALIT II LA SALUBRIZAREA VAGOANELOR
TORI, RAMELOR ELECTRICE I A AUTOMOTOARELOR, DIN COMPUNEREA
TRENURILOR RAPIDE I INTERCITY
Salubrizare
radical

Salubrizare
normal

Salubrizare
curent

Certificatul pentru
aprecierea calit ii

Certificatul pentru
aprecierea calit ii

Certificatul pentru
aprecierea calit ii

miros pl cut

miros pl cut

miros pl cut

1.1. Tuburi de scurgere

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.2. Scaune WC

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.3. Capace WC

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.4. Pârghii de manevr a
instala iilor

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.5.

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

Nr.
crt.

Partea
vagonului/subansambluri ale
vagonului

1. Spa iul WC cu toalete

ti, evi

1.6. Vas lavoar

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.7.

su e, mânere, bare

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.8. Suprafa a dulapului la exterior

aspect curat

aspect curat

aspect curat

1.9. Suprafa a dulapului la interior

aspect curat

-

-

1.10. Cutii de gunoi

curat

aspect curat

golit

1.11. Cutii pentru ervete de hârtie
folosite
1.12. Podea

curat

aspect curat

golit

curat

curat

aspect curat

1.13. Suprafa a pere ilor

curat

curat

aspect curat

1.14. Suprafa a u ii

curat

curat

aspect curat

1.15. Rama ferestrelor

curat

aspect curat

aspect curat

1.16.

curat

aspect curat

aspect curat

1.17. Suprafa a plafonului

curat

aspect curat

aspect curat

1.18. Oglinzi, geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

1.19. Chiuvete

curat

curat

aspect curat

-

-

-

2.1. Husele rezem toarelor pentru
cap
2.2. Suport vizibil canapele

curat

curat

-

curat

aspect curat

aspect curat

2.3. Scrumiere

aspect curat

aspect curat

golit

2.4. Cutii de gunoi

aspect curat

aspect curat

golit

2.5. Suprafa a plafonului

curat

aspect curat

-

2.6. Suprafa a pere ilor

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.7. Suprafa a u ii

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.8. Mese, m su e

curat

curat

aspect curat

2.9.

ti, l mpi

2. Compartiment, culoar lateral

ti, l mpi

curat

aspect curat

-

2.10. Port-bagaje

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.11. Oglinzi

curat

aspect curat

aspect curat

2.12. Geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

2.13. Rama ferestrelor la interior

curat

curat

aspect curat

2.14. Perdele textile

curat

aspect curat

-

2.15. Suprafa a neacoperit a
podelei

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.16. Grilaje de aerisire

curat

aspect curat

-

2.17. Elemente de înc lzit

curat

aspect curat

-
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2.18. Mânere, bare

curat

curat

murd rii
grosiere

2.19. Pl cu e de rezervare

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

-

-

-

3.1. Suprafe e, podele, plafon,
pere i, u i
3.2. Ramele ferestrelor

3. Peroane frontale

curat

aspect curat

aspect curat

curat

curat

murd rii
grosiere

3.3.

curat

aspect curat

-

3.4. Geamuri la interior

curat

curat

aspect curat

3.5. Gr tare, terg toare

aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

3.6. Partea inferioar a u ii batante

curat

3.7. Intercomunica ii, u i interioare

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

3.8. Dulapuri, cofrete la interior

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

ti, l mpi

4. Exteriorul cutiei vagonului

murd rii
grosiere

-

-

-

4.1. Bare acces, mânere u i

curat

curat

aspect curat

4.2. Sc ri de acces, u i

aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

4.3. Pl cu e itinerar

curat

murd rii
grosiere

disponibil

4.4. Geamuri la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

4.5. Pere i exteriori

curat

aspect curat

-

GRILA DE APRECIERE A CALIT II LA SALUBRIZAREA VAGOANELOR DE
TORI, RAMELOR ELECTRICE I AUTOMOTOARELOR DIN COMPUNEREA
TRENURILOR ACCELERAT I PERSONAL
Salubrizare
radical

Salubrizare
normal

Salubrizare
curent

Calificativul pentru
aprecierea calit ii

Calificativul pentru
aprecierea calit ii

Calificativul pentru
aprecierea calit ii

miros
dezagreabil

miros
dezagreabil

miros
dezagreabil

1.1. Tuburi de scurgere

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

1.2. Scaune WC

curat

aspect curat

aspect curat

1.3. Capace WC

curat

aspect curat

aspect curat

1.4. Pârghiile de manevrare a
instala iilor

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.5.

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.6. Vas lavoar

curat

aspect curat

aspect curat

1.7.

su e, mânere, bare

curat

aspect curat

aspect curat

1.8. Suprafa a dulapului la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

1.9. Suprafa a dulapului la interior

Nr.
crt.

Partea
vagonului/subansambluri ale
vagonului

1. Spa iu WC i toalete

ti, evi

aspect curat

-

-

1.10. Cutii de gunoi

aspect curat

murd rii
grosiere

golit

1.11. Cutii pentru ervete de hârtie
folosite

aspect curat

murd rii
grosiere

golit

1.12. Podea

curat

aspect curat

aspect curat

1.13. Suprafa a pere ilor

curat

aspect curat

aspect curat

1.14. Suprafa a u ii

curat

aspect curat

aspect curat

19

1.15. Rama ferestrelor

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.16.

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.17. Suprafa a plafonului

aspect curat

aspect curat

murd rii
grosiere

1.18. Oglinzi, geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat
aspect curat

ti, l mpi

1.19. Chiuvete

curat

aspect curat

-

-

-

2.1. Husele rezem toarelor pentru
cap
2.2. Suport vizibil canapele

aspect curat

aspect curat

-

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.3. Scrumiere

aspect curat

murd rii
grosiere

golit

2.4. Cutii de gunoi

aspect curat

murd rii
grosiere

golit

2.5. Suprafa a plafonului

curat

aspect curat

-

2.6. Suprafa a pere ilor

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.7. Suprafa a u ii

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.8. Mese, m su e

curat

aspect curat

aspect curat

2.9.

2. Compartiment, culoar lateral

aspect curat

aspect curat

-

2.10. Port-bagaje

ti, l mpi

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.11. Oglinzi

curat

aspect curat

aspect curat

2.12. Geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat

2.13. Rama ferestrelor la interior

curat

aspect curat

aspect curat

2.14. Perdele textile

curat

aspect curat

-

2.15. Suprafa a neacoperit a
podelei

aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

2.16. Grilaje de aerisire

aspect curat

murd rii
grosiere

-

2.17. Elemente de înc lzit

aspect curat

murd rii
grosiere

-

2.18. Mânere, bare

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

2.19. Pl cu ele care indic num rul
locurilor

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

-

-

-

3.1. Suprafe e, podele, plafon,
pere i, u i

3. Peroane frontale

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

3.2. Ramele ferestrelor

curat

aspect curat

murd rii
grosiere

3.3.

aspect curat

aspect curat

-

3.4. Geamuri la interior

curat

aspect curat

aspect curat

3.5. Gr tare, terg toare

aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

3.6. Partea interioar a u ii batante aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

3.7. Intercomunica ii, u i interioare

aspect curat

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

3.8. Dulapuri, cofrete la interior

aspect curat

murd rii
grosiere

-

ti, l mpi

-

-

-

4.1. Bare acces, mânere u i

4. Exteriorul cutiei vagonului

curat

curat

aspect curat

4.2. Sc ri de acces, u i

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

murd rii
grosiere

4.3. Pl cu e itinerar

aspect curat

murd rii
grosiere

disponibil
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4.4. Geamuri la exterior

curat

aspect curat

aspect curat

4.5. Pere i exteriori

curat

aspect curat

-

DESCRIEREA CALIFICATIVELOR PENTRU APRECIEREA CALIT II I METODE DE
CONTROL A LUCR RILOR EFECTUATE LA SALUBRIZAREA VAGOANELOR DE C
TORI
UTILIZATE ÎN TRAFIC INTERNA IONAL (RIC)
Nr. de
ordine

Calificativul pentru aprecierea calit ii

1. "F

Metoda de control

miros dezagreabil"

Miros

"Curat"

Verificare vizual

Oglinzile i geamurile nu trebuie s prezinte linii sau valuri.

Se verific prin
frecare cu un
erve el de hârtie
alb

2. Alte obiecte: dup frecarea cu un erve el din hârtie alb , acesta nu
trebuie s prezinte nici o pat (valoarea cenu iului este admis pân
la gradul 2 pe scara "Bacharach")
"Aspect curat"
Obiectul nu trebuie s aib nici o murd rie frapant optic.
3. Trebuie s se in cont totu i de structura obiectului.

Verificare vizual

Decolor rile, materialele adezive, urmele de uzur nu constituie
murd rie (pat ) în sensul acestor norme de calitate.
"F

murd rii grosiere sau stânjenitoare"

4. Suprafe ele vizibile i suprafe ele de contact trebuie s fie exceptate
de murd rii stânjenitoare (de exemplu, resturi de b uturi) i mobile.

Verificare vizual

De eurile grosolane (cutii de conserve, sticle) trebuie s fie înl turate.
"Golit"
5. Bazinul colector trebuie s fie cur at de toate resturile

Verificare vizual

"Materiale de consum prezente"
6. În WC-uri i sp toare, s punierele, recipientele pentru erve ele de Verificare vizual
hârtie trebuie s fie pline i s aib cantitatea de hârtie igienic
normal . WC-urile etan e, dotate cu usc toare electrice de mâini, nu
trebuie dotate cu erve ele de hârtie.
Se consider materiale de consum prezente în cazul în care
cantitatea de s pun, erve ele i hârtie igienic este disponibil minim
50%
7. "Repaus în ordine"
La aceast no iune se adaug :
"În pozi ie normal "
7.1. Scaunele, tetierele, husele de protec ie, colierele, m su ele
rabatabile, perdelele, scrumierele trebuie s fie în pozi ie normal .

Verificare vizual

"Suspendat"
7.2. Inscrip iile publicitare trebuie s fie puse în ordine i dac e necesar
suspendate
"Ridicat"

Verificare vizual

7.3. Revistele, paharele, ambalajele metalice i de eurile trebuie
înl turate
"Închis"

Verificare vizual

8. În trenurile înc lzite i în caz de ploaie, ferestrele deschise i locurile
neutilizate trebuie s fie închise.

Verificare vizual

GRILA DE APRECIERE A CALIT II LA SALUBRIZAREA VAGOANELOR DE C
DIN COMPUNEREA TRENURILOR INTERNA IONALE (RIC)
Cerin e de calitate pentru partea de vehicul

1.1. Chiuvet din interiorul WC

Cur area
vagoanelor în sta ia
de expediere (RIC
pct. 7.2)
miros
dezagreabil
aspect curat
dezinfectare

dezinfectare

1.2. Chiuvet de WC - exterior - scaun, capac

aspect curat

aspect curat

Nr. de
ordine

Partea de vagon/subansamblurile vagonului

1. WC i sp

toare
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Cur area vagoanelor
în sta ia de expediere
(RIC pct. 7.3 i 7.4.)
miros
dezagreabil
aspect curat

TORI

dezinfectare

dezinfectare

aspect curat

aspect curat

dezinfectare

dezinfectare

1.4. Recipient pentru prosoape din hârtie folosite

pete
stânjenitoare
golit

pete
stânjenitoare
golit

1.5. Scrumiere, cutii pentru resturi

golite

golite

WC, chiuvet , m su e, mânere, bare,
pardoseal .
Suprafe e exterioare ale pere ilor desp
i i dulapuri

itori,

1.3. Coloan de canalizare

1.6. Mecanismul de ac ionare plafon, ramele
ferestrelor, evi, diverse

pete
stânjenitoare
aspect curat

murd rii
stânjenitoare

1.7 Oglinzi, rame (interioare)

aspect curat

aspect curat

1.8 Produse de consum

rezerve disponibile

rezerve disponibile

1.9. Dispersoare pentru l mpi

aspect curat

-

-

-

2. Plafoane, culoare laterale, compartimente,
alte spa ii

2.1. Capitonajul scaunelor, cotierelor, tetierelor i aspect curat
sp tarelor. Inclusiv în vagoanele de c tori P,
latura posterioar a sp tarelor, p ile vizibile
ale cadrelor scaunelor sau casetelor

murd rii
stânjenitoare

2.2. Husele tetierelor

aspect curat

-

2.3. Scrumiere, cutii de gunoaie

golite
murd rii

golite

stânjenitoare
2.4. Plafon, suprafe ele pere ilor i u ilor, ramele
ferestrelor, mese, m su e, mânere, bare,
panouri de rezervare, ramele fotografiilor

aspect curat

murd rii
stânjenitoare

2.5. Dispersoare pentru l mpi

aspect curat

aspect curat

2.6. Port-bagaje

aspect curat

2.7. Oglinzi, geamuri interioare, suprafa a
interioar a geamurilor, alte suprafe e

aspect curat

murd rii
stânjenitoare
aspect curat

2.8. Storuri

murd rii
stânjenitoare
aspect curat

-

2.10. Fotografii

aspect curat

aspect curat

2.11. Tapiserii complete (mochete)

-

2.12. Traverse, covoare

murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare

murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare
murd rii
stânjenitoare

murd rii
stânjenitoare
aspect curat

murd rii
stânjenitoare
vizibil

murd rii
stânjenitoare

-

repunere în ordine

repunere în ordine

murd rii
stânjenitoare
-

murd rii
stânjenitoare
-

4.1. Bare de sus inere, mânere u i

aspect curat

aspect curat

4.2. Scar , u i

murd rii
stânjenitoare

murd rii
stânjenitoare

2.9. Perdele textile

2.13. Podea (f
2.14.

mochet )

zuitoare i terg toare de picioare

2.15. Partea inferioar a u ii batante
2.16. Suprafe ele u ilor de intercomunica ie
Interiorul dulapurilor i cofretelor.

-

Tuburi de cauciuc care m rginesc jaluzele
rulabile.
2.17. Pl ci de itinerar i de num r de ordine
2.18. Extinctoare, cutii cu pansamente - dac se
impune
2.19. Capitonaje, gr tare de aerisire, alte elemente
de înc lzire nesus inute
2.20. Ansamblul compartimentului
3. Interiorul vehiculului în ansamblu P
nenumite
4. Exteriorul cutiei vagonului

i
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4.3. Pl ci de itinerar, pl ci cu num rul de ordine
4.4. Exteriorul ramelor de fereastr

4.5.* Suprafa a exterioar a vehiculului.
Inscrip ii pe vehicul
* Not : se va efectua pe cât posibil cu
instala ii de cur are exterioar
4.6. Semnale finale ale ultimului vagon i ale
vagoanelor directe

murd rii
stânjenitoare
aspect curat (în
condi ii
meteorologice
normale)
aspect curat (în
condi ii
meteorologice f
precipita ii)

aspect curat

aspect curat (în
condi ii meteorologice
normale)
aspect curat (în
condi ii meteorologice
normale)

aspect curat

GRILA DE APRECIERE A CALIT II LA SALUBRIZAREA ÎN PARCURS A VAGOANELOR
DE C
TORI DIN COMPUNEREA TRENURILOR INTERNA IONALE (RIC)
Salubrizare în parcurs (RIC punctul 7.5)

Nr. de
ordine

Subansamblul vagonului
lucr ri

calitatea

1. Lucr ri de restabilire a ordinii
1.1. Scaune

se a eaz scaunele în pozi ia
ini ial

în pozi ie
normal

1.2. Tetiere

se rea eaz

1.3. Huse tetiere

se întind corect

1.4. Cotiere

se coboar

1.5. Perdele, storuri

se trag sau se remonteaz

1.6. Scrumiere

se rea eaz

în pozi ie
normal
în pozi ie
normal
în pozi ie
normal
în pozi ie
normal
în pozi ie
normal
închise

i se reînchid

1.7. Capacele scrumierelor

se închid

1.8. Inscrip ii publicitare

se suspend dac este necesar suspendate

1.9. Ziare, pahare, amlalaje i de euri în
vrac
1.10.
i i ferestre

se îndep rteaz

înl turare

în trenuri înc lzite se închid
torilor

închise

2.1. Recep ia murd riilor (inclusiv
rezervoarelor pline din compartimente
i reperabile din culoarul lateral)

se golesc

golite

2.2. Oglinzi i suprafe e de sticl

se înl tur murd riile
murd rii
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed

2.3.

se înl tur murd riile
murd rii
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed

2. Lucr ri de salubrizare

i i ferestre, ramele u ilor i a
ferestrelor, etajere i m su e

2.4. Mânere, mânere de la u i

murd rii
se înl tur murd riile
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed

2.5. Chiuvet în cabina WC, inclusiv colacul se înl tur murd riile
murd rii
i capacul WC
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed
2.6. Sp

toare

se înl tur murd riile
murd rii
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed

2.7. Suprafe ele pere ilor

se înl tur murd riile
murd rii
accidentale. Dac este necesar stânjenitoare
se terg cu cârp umed

2.8. Hârtie igienic

se completeaz rezerva dac
este necesar
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rezerv
disponibil

2.9.

pun

se completeaz rezerva dac
este necesar

rezerv
disponibil

2.10. Prosoape de hârtie

se completeaz rezerva dac
este necesar

rezerv
disponibil

2.11. Aprovizionare cu ap

se face completarea dac este
necesar

-

Diverse
Spa iile
- care au dispozitive importante scoase din stare de func ionare;
- care nu pot fi cur ate în parcurs ca urmare a unei murd rii prea mari;
- unde apa lipse te în instala iile sanitare, prin pictogram conform modelului S, trebuie s fie
închise i marcate.
Personalul care transport materialul de salubrizare i sacii de murd rii trebuie s procedeze astfel
încât s nu ocheze c torii traversând trenul i în special vagonul restaurant.
ANEXA Nr. 3
la norma tehnic feroviar
DOCUMENTE DE REFERIN
Aplicarea standardelor cuprinse în aceast list reprezint o modalitate recomandat pentru
asigurarea conformit ii cu cerin ele din prezenta norm tehnic feroviar .
[1] Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnic a produselor i/sau
serviciilor destinate a fi utilizate în activit ile de construire, modernizare, între inere i reparare a
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul, cu modific rile
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 bis la data de 25.09.2000;
[2] Ordonan a de urgen nr. 195/2005 din 22/12/2005 privind protec ia mediului, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1196 din 30.12.2005;
[3] Legea nr. 107/1996. Legea apelor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 la data de
08.10.1996;
[4] Ordinul Ministrului Apelor, P durilor i Protec iei Mediului nr. 645/1997 pentru aprobarea
Normativului privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele de canalizare ale localit ilor,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 bis 06.11.1997;
[5] Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor;
[6] Legea nr. 90/1996 privind protec ia i igiena muncii, republicat în 2001 modificat prin H.G. nr.
238/2002;
[7] Ordinul Ministrului Muncii i Protec iei Sociale nr. 26/2000 privind aprobarea Normelor specifice
de protec ie a muncii pentru transporturi pe calea ferat , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
201/10.05.2000;
[8] Ordinul Ministrului S
ii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomand rilor
privind modul de via al popula iei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 140/03.07.1997;
[9] SR EN 60309-1:2001+A11:2005. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale;
[10] SR EN 60309-2:2002+A11:2004. Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescrip ii de
interschimbabilitate dimensional pentru aparate cu tifturi i teci;
[11] SR EN 50153:2003. Aplica ii feroviare. Material rulant. M suri de protec ie referitoare la
riscurile electrice.
[12] ACORD privind transmiterea i folosirea vagonului de c tori în trafic interna ional - RIC
elaborat de UIC edi ia 2001 cu modific rile i complet rile ulterioare;
[13] Instruc iuni pentru predarea-primirea vagoanelor i modul de recuperare a lipsurilor i
degrad rilor constatate la acestea nr. 271/2002.
[14] Hot rârea Guvernului nr. 616/12.11.1993 pentru modificarea unor dispozi ii privind sanc iunile
contraven ionale.

24

