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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 1815/2005 din 26 octombrie 2005 
 

Ordinul nr. 1815/2005 pentru aprobarea Regulamentului de remorcare i frânare nr. 006   
 

În vigoare de la 24 noiembrie 2005 
 
Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1043 din 24 noiembrie 2005 i include modific rile aduse 

prin urm toarele acte: Ordin 386/2010; Ordin 1051/2013; Ordin 1466/2014; 
Ultima modificare în 30 octombrie 2014. 

 
   *) Potrivit art. IV din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1466/2014, Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului 
transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 i 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1051/2013, Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului 
transporturilor construc iilor i turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 i 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 386/2010, Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul 
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 i 1.043 bis în 24 noiembrie 
2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific  i se completeaz .   
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu  din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER, prev zut în anexa nr. 
1 la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului 
nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006, prev zut în anexa*) care face parte integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 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  Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A., gestionarilor de infrastructur  feroviar , operatorilor de 
transport feroviar licen ia i, operatorilor de manevr  feroviar  autoriza i i operatorilor economici care desf oar  activit i conexe transportului feroviar.   
   Art. 3. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., gestionarii de infrastructur  feroviar , operatorii de 
transport feroviar licen ia i, operatorii de manevr  autoriza i i operatorii economici care desf oar  activit i conexe transportului feroviar vor duce la 
îndeplinire prezentul ordin.   
   Art. 4. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  i operatorilor economici care de in în proprietate sau cu chirie linii ferate industriale i/sau vehicule 
feroviare, care au acces pe infrastructura feroviar  din România.   
   Art. 5. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   Art. 6. -  (1) Prezentul ordin intr  în vigoare în termen de 180 de zile de la data public rii.   
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   (2) Pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A. va edita Regulamentul de remorcare i frânare nr. 
006.   
   (3) Pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, conducerea persoanelor juridice prev zute la art. 2 i 4 va asigura instruirea i examinarea întregului 
personal cu responsabilit i în siguran a circula iei, privind aplicarea prevederilor Regulamentului de remorcare i frânare nr. 006.   
   Art. 7. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Instruc ia de remorcare i frânare nr. 200, edi ia 1998, precum i orice dispozi ie contrar  î i 
înceteaz  aplicabilitatea.   
   Art. 8. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

  
 Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Gheorghe Dobre 
 

 
    Bucure ti, 26 octombrie 2005.   
    Nr. 1.815.   
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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Regulament din 26 octombrie 2005 
 

Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006 din 26.10.2005    
 

În vigoare de la 23 mai 2006 
 

Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1043bis din 24 noiembrie 2005 i include modific rile 
aduse prin urm toarele acte: Ordin 460/2007; Ordin 386/2010; Ordin 1051/2013; Ordin 1466/2014; 

Ultima modificare în 30 octombrie 2014. 
 

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale   

 
   Art. 1. -  (1) Regulamentul de remorcare i frânare stabile te regulile ce trebuie respectate în circula ia trenurilor i activitatea de manevr  privind 
remorcarea i frânarea trenurilor care circul  pe infrastructura feroviar  din România.   
   (2) Personalul de specialitate autorizat care lucreaz  direct sau în leg tur  cu compunerea, remorcarea i frânarea trenurilor care circul  pe infrastructura 
feroviar  român , este obligat s  cunoasc  i s  respecte întocmai prevederile prezentului regulament potrivit func iei pe care o exercit .   
   (3) Prevederi speciale privind compunerea, remorcarea i frânarea trenurilor pe linie de cale îngust  i pe sec ia Oravi a-Anina sunt cuprinse în reglement ri 
specifice i sunt obligatorii pentru personalul de specialitate autorizat care efectueaz  serviciu pe aceste linii.   
   (4) Reglement ri privind remorcarea i frânarea trenurilor cu locomotive cu abur sunt cuprinse în Anexa 1.   
   Art. 2. -  Dac  diferitele aspecte ale aceleia i probleme sunt cuprinse în mai multe articole, ele trebuie s  fie în elese i aplicate în totalitatea lor.   
 

CAPITOLUL II 
Vitezele de circula ie ale trenurilor 

i modul de a ezare în tren a locomotivelor   
 

Sec iunea 1 
Vitezele de circula ie ale trenurilor   

 
    §.1. Vitezele maxime de circula ie   
   Art. 3. -  (1) Viteza maxim  de circula ie este viteza pe care trenul nu trebuie s  o dep easc  i depinde de:   
   a) felul trenului, tipul frânei i caracteristicile locomotivelor, automotoarelor, vagoanelor sau ale vehiculelor speciale care intr  în compunerea trenurilor, 
conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 i 6;   
   b) num rul i modul de a ezare, legarea sau nelegarea la tren i frân  a locomotivelor în ac iune, conform Anexei 7;   
   c) procentul de mas  frânat  ce se realizeaz  pe diferite pante caracteristice;   
   d) starea liniilor, raza curbelor i lucr rile de art  existente pe sec ia de circula ie.   
   (2) Dup  ce s-au determinat vitezele maxime în func ie de elementele enumerate la alin. (1), viteza maxim  de circula ie a unui tren pe o sec ie de circula ie 
se stabile te ca fiind cea mai mic  dintre aceste viteze; vitezele maxime astfel stabilite se trec în livretele de mers.   
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   (3) Când în compunerea trenurilor se introduc vehicule feroviare care necesit  restric ii speciale sau transporturi excep ionale, condi iile de circula ie a 
acestor trenuri se stabilesc prin dispozi ia de punere a lor în circula ie.   
   (4) Vitezele maxime ale trenurilor formate din utilaje pentru construc ia, între inerea i repararea c ii i a liniei de contact, din vagoane basculante, 
transpuse, din vagoane i boghiuri speciale, se stabilesc prin reglement ri specifice.   
   (5) Vitezele maxime ale mijloacelor mecanice pentru desz pezire în timpul lucrului sunt reglementate prin instruc iunile pentru exploatarea mijloacelor 
mecanizate pentru desz pezire i sunt prev zute în Anexa 3.   
   (6) Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de prob  se stabilesc prin mersul de tren întocmit.   
   (7) Vitezele maxime ale trenurilor care au în compunere locomotive care circul  pe ro i proprii i nu sunt în ac iune, se limiteaz  în func ie de viteza maxim  
constructiv  a acestora, dup  cum urmeaz :   
   a) când în compunerea trenului se afl  o singur  locomotiv  a c rei vitez  maxim  constructiv  este mai mare de 35 km/h, viteza trenului se limiteaz  la 
viteza maxim  constructiv  a acestei locomotive;   
   b) când în compunerea trenului se afl  dou  sau mai multe locomotive având viteze maxime constructive mai mari de 35 km/h, viteza trenului se limiteaz  la 
cea mai mic  dintre aceste viteze maxime constructive.   
   (8) Locomotivele cu viteza maxim  din construc ie de pân  la 35 km/h inclusiv, se transport  înc rcate pe vagoane, cu respectarea gabaritului de 
înc rcare.   
   (9) Vitezele maxime ale locomotivelor care circul  izolat i utilizeaz  frânarea automat  sunt cele prev zute în Anexa 8. Locomotivele care nu sunt 
prev zute în Anexa 8, pot circula cu o vitez  maxim  care s  nu dep easc  viteza maxim  constructiv  a lor.   
   (10) Schimb torul de regim "G-P-R" al locomotivelor care circul  izolat va fi trecut în pozi ia "R", iar dac  schimb torul de regim nu are aceast  pozi ie se 
trece în pozi ia "P".   
   (11) Vitezele maxime ale trenurilor se reduc conform Anexei 9, în cazul apari iei unor defecte la locomotive i automotoare.   
   (12) Vitezele maxime de circula ie ale trenurilor nu se reduc pe por iunile de linie unde puterea locomotivelor diesel sau electrice folosite ca împing toare 
sau intercalate devine disponibil  în remorcarea trenului.   
   (13) În cazurile de la alin. (12), masele locomotivelor respective nu se vor lua în calculul tonajului trenului.   
   (14) Vitezele maxime de circula ie ale trenurilor admise de linie sunt cuprinse în caietul cu datele caracteristice ale liniilor i podurilor.   
 
    §.2. Limitarea vitezei de circula ie a trenului   
   Art. 4. -  (1) Vitezele maxime de circula ie ale trenurilor se limiteaz  în cazurile prev zute în Anexa 10.   
   (2) Vitezele maxime admise în curbe pentru locomotivele seria 50100 i seria 060-DG sunt prev zute în Anexa 11, fiind obligatorii i în cazul când aceste 
locomotive se transport  neactive în tren sau în convoi.   
   (3) Când în compunerea trenului sunt vehicule feroviare de tipul celor men ionate la alin. (2), operatorul de transport feroviar - denumit în continuare OTF - 
informeaz  impiegatul de mi care - denumit în continuare IDM - din sta ia de compunere a trenului despre aceasta. Mecanicul va fi avizat prin ordin de 
circula ie, men ionându-se seria i pozi ia locomotivei în tren, por iunea de linie i viteza de circula ie restric ionat .   
   (4) Administratorul infrastructurii feroviare va stabili i va comunica atât subunit ilor din subordine cât i operatorilor de transport feroviar interesa i por iunile 
de linie pe care vehiculele feroviare men ionate la alin. (2) au limit ri de vitez  din cauza curbelor, precum i vitezele de circula ie restric ionate.   
 
    §.3. Vitezele maxime admise la manevr    
   Art. 5. -  (1) Viteza maxim  admis  la manevr  este de 40 km/h, când locomotiva execut  mi c ri de manevr  prin tragere cu vehicule feroviare pe linie 
liber  sau execut  mi c ri izolate i de 25 km/h în restul cazurilor;   
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   (2) Viteza maxim  cu care se efectueaz  manevra poate fi limitat  din cauza condi iilor impuse de aparatele de cale, linie, pant , intemperii, vizibilitatea 
semnalelor, spa iul rezervat manevrei i alte cauze locale, prev zute în planul tehnic de exploatare a sta iei - denumit în continuare PTE - sau prin ordin de 
circula ie.   
   (3) Viteza real  cu care se efectueaz  manevra trebuie reglat  de c tre mecanicul de locomotiv  astfel încât s  se poat  asigura oprirea vehiculelor la locul 
stabilit, f r  a se produce deteriorarea acestora sau degradarea i deplasarea înc rc turii.   
   (4) Vitezele de triere a vagoanelor, modul de executare a manevrelor peste cocoa ele de triere sau planurile înclinate, precum i condi iile de trecere i 
vitezele de circula ie peste basculele pod, se prev d în PTE.   
 

Sec iunea a 2-a 
Modul de a ezare în tren a locomotivelor de trac iune   

 
    §.1. Modul de a ezare a locomotivelor de trac iune în circula ia trenului   
   Art. 6. -  (1) Remorcarea trenurilor de c l tori se face cu una pân  la trei locomotive a ezate în capul trenului, la care se mai poate ata a una locomotiv  
împing toare legat  la tren i frân ; remorcarea trenurilor de c l tori formate din automotoare i/sau rame se stabile te prin reglement ri proprii elaborate de 
c tre OTF - i avizate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER.   
   (2) La trenurile de c l tori care se frac ioneaz  într-o sta ie din parcurs se admite i una locomotiv  intercalat ; aceste trenuri se prev d în livretele de 
mers.   
   (3) Remorcarea trenurilor de marf  se face cu una pân  la trei locomotive a ezate în capul trenului, la care se mai pot ata a una sau dou  locomotive 
intercalate i una locomotiv  împing toare legat  sau nelegat  la tren i frân .   
   (4) Por iunile de linie de pe sec iile de remorcare pe care trenul se remorc  cu locomotive intercalate sau împing toare se prev d în livretele de mers.   
   (5) Condi iile de circula ie a locomotivelor ce particip  efectiv la remorcare, în func ie de num rul i modul de a ezare a acestora în tren, sunt cuprinse în 
Anexa 7 i se trec în livretele de mers.   
   (6) La trenurile remorcate cu mai multe locomotive în capul trenului nu se admite a ezarea locomotivelor electrice sau diesel dup  locomotive cu abur.   
   (7) Dac  în capul trenului sunt ata ate în afar  de locomotiva de remorcare a trenului i alte locomotive care nu particip  la remorcarea trenului pe anumite 
por iuni de linie, acestea vor folosi for a de trac iune numai la cererea mecanicului care conduce trenul.   
   (8) La trenurile de c l tori i mixte nu se admite:   
   a) locomotiv  împing toare nelegat  la tren i frân ;   
   b) locomotiv  neactiv  la urma trenului, cu excep ia locomotivelor care au masa de 70 t sau mai mic , dac  viteza maxim  a locomotivei neactive nu 
limiteaz  viteza de circula ie a trenului respectiv.   
   (9) La trenurile de marf  legarea locomotivei împing toare la tren i frân  este obligatorie în urm toarele cazuri:   
   a) când trenul circul  pe por iuni de linie cu pante mai mari de 30/00;   
   b) pe liniile cu instala ii de bloc de linie automat, cu excep ia primului sector de bloc;   
   c) când toate mijloacele de comunica ie sunt întrerupte.   
   (10) În cazul remorc rii trenurilor cu multipl  trac iune când se defecteaz  frâna automat  a locomotivei de remorcare, se admite conducerea i frânarea 
trenului de c tre mecanicul celei de a doua locomotive din capul trenului, numai pe cel mult dou  intervale de sta ie consecutive, pe por iuni de linie cu rampe 
continue mai mari de 150/00; vitezele maxime admise în aceste cazuri sunt trecute în Anexa 7.   
   (11) Trenurile de marf  care circul  pe pante mari, prev zute în Anexa 12, se vor remorca cu locomotive diesel sau electrice dac  acestea îndeplinesc 
urm toarele condi ii: rezervorul principal de aer cu o capacitate de cel pu in 900 l i sursa de aer comprimat poate realiza umplerea acestuia la presiune de 10 
bar în cel mult 5 minute i 30 secunde.   
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   (12) Compresoarele de aer i sta iile de radiotelefon de la locomotivele prev zute la alin. (11) trebuie s  fie în stare corespunz toare de func ionare.   
   (13) În cazul remorc rii cu locomotiv  împing toare electric  sau diesel electric , ultimele 350 tone din tonajul trenurilor de marf  nu vor avea în compunere 
vagoane goale sau vagoane înc rcate cu masa total  mai mic  de 20 tone sau vagoane articulate, respectiv vagoane multiple cu 2 elemente cuplate 
permanent (jumelate). În cazul trenurilor compuse din vagoane pentru transportat Tir-uri (vagoane Ro-La) pe 8 sau 10 osii ultimele 4 vagoane trebuie s  fie 
înc rcate.   
   (14) Prevederi privind compunerea trenurilor de marf  remorcate cu locomotiv  electric  sau diesel împing toare se prev d în dispozi ii generale la livretele 
de mers.   
   (15) La remorcarea trenurilor de marf , locomotivele diesel i electrice trebuie s  fie desp r ite de vagoanele a c ror înc rc tur  în parcurs se poate 
deplasa longitudinal, printr-un vagon acoperit sau un vagon descoperit cu pere i înal i, gol sau înc rcat cu m rfuri care nu se pot deplasa longitudinal.   
   (16) Locomotivele electrice i diesel care au fost utilizate ca locomotive împing toare la trenuri de marf , pot r mâne în pozi ia ini ial  în compunerea 
trenului, legate la tren i frân , pentru continuarea mersului, îns  numai ca vehicule remorcate i f r  s  fie active în remorcarea trenului.   
 
    §.2. Modul de utilizare a locomotivelor la manevr    
   Art. 7. -  (1) La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizeaz  o singur  locomotiv  în ac iune legat  sau nelegat  la aceste vehicule feroviare.   
   (2) Manevrarea vehiculelor cu o locomotiv  în ac iune intercalat , precum i cu dou  locomotive în ac iune simultan, se admite utilizarea numai în cazuri 
speciale, prev zute în PTE.   
 

Sec iunea a 3-a 
Cazurile admise de împingere a trenurilor 
f r  locomotiv  în capul trenului   

 
   Art. 8. -  (1) Circula ia prin împingerea trenurilor f r  locomotiv  în capul trenului se admite numai în urm toarele cazuri:   
   a) la trenurile de serviciu;   
   b) la darea înapoi a unui tren din linie curent  în sta ie;   
   c) la trecerea trenurilor peste un punct sl bit, care nu permite trecerea locomotivei peste acesta;   
   d) în i din sta iile înfundate, unde situa ia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr-un cap t în cel lalt al trenului;   
   e) la garniturile goale ale trenurilor de c l tori, care se prev d în livretul de mers;   
   f) la trenurile de c l tori pentru transbordare în linie curent ;   
   g) la trenurile convoaie de manevr  - pe i de pe liniile ferate industriale care se ramific  din linie curent .   
   (2) În toate cazurile de circula ie prin împingere a trenurilor frâna automat  trebuie s  fie activ .   
 

CAPITOLUL III 
Caracteristicile liniei care condi ioneaz  remorcarea 

i frânarea trenurilor   
 
   Art. 9. -  Caracteristicile liniei care condi ioneaz  remorcarea i frânarea trenurilor sunt:   
   a) rezisten a specific  a declivit ii;   
   b) rezisten a specific  a curbei;   
   c) rezisten a caracteristic  a liniei;   
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   d) sporul de rezisten  caracteristic  datorat iner iei la demaraj;   
   e) panta caracteristic .   
   Art. 10. -  Rezisten a specific  a declivit ii este componenta pe direc ia rampei, respectiv pantei, a greut ii trenului, raportat  la greutatea total  a trenului; 
se m soar  în daN/t i se ia în calcul cu semnul "+" în cazul circula iei trenului pe rampe i cu semnul "-" în cazul pantelor.   
   Art. 11. -  (1) Rezisten a specific  a curbei este suma for elor de frecare dintre ro ile vehiculelor din compunerea trenului care se înscriu în curb  i ina, 
raportat  la greutatea total  a trenului; se exprim  în daN/t.   
   (2) Rezisten a specific  a declivit ii însumat  cu rezisten a specific  a curbei determin  rezisten a specific  echivalent  a liniei pe lungimea curbei 
respective.   
   Art. 12. -  (1) Rezisten a maxim  a unei por iuni de linie este cea mai mare rezisten  specific  echivalent  pentru por iunea de linie respectiv  i se 
nume te rezisten a caracteristic  a por iunii de linie.   
   (2) Rezisten a caracteristic  a unei por iuni de linie se m soar  în daN/t i este necesar  la stabilirea tonajelor de remorcat.   
   Art. 13. -  (1) În cazul demar rii unui tren oprit pe por iunea de linie cu rezisten a caracteristic , la aceasta se adaug  o rezisten  suplimentar , numit  spor 
de rezisten  caracteristic  datorat iner iei la demaraj.   
   (2) Sporul de rezisten  caracteristic  datorat iner iei la demaraj se stabile te în conformitate cu datele caracteristice ale intervalelor dintre punctele de 
sec ionare, de care trebuie s  se in  seama la stabilirea tonajului trenului.   
   Art. 14. -  (1) Panta cu declivitatea cea mai mare pe o lungime de 1000 metri se nume te pant  caracteristic  i se stabile te între dou  puncte (din linie 
curent  i/sau puncte de sec ionare). Panta caracteristic  se exprim  în mm/m sau adimensional în "0/00".   
   (2) Când panta cu declivitatea cea mai mare este mai mic  de 1000 metri, panta caracteristic  se calculeaz  ca medie ponderat  a acesteia cu diferen a de 
lungime pân  la 1000 metri a pantelor învecinate cele mai mari.   
   (3) Panta caracteristic  a unei sec ii de circula ie este cea mai mare dintre pantele caracteristice ale sec iei respective i este necesar  la stabilirea 
procentelor de mas  frânat  i a vitezelor maxime de circula ie ale trenurilor.   
 

CAPITOLUL IV 
Tonajele trenurilor   

 
    §.1. Tonajele care pot fi remorcate de locomotive   
   Art. 15. -  (1) Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite, sunt prev zute în livretele de mers.   
   (2) Tonajele prev zute în livret sunt calculate în condi ia men inerii vitezelor stabilite potrivit regimului de func ionare al locomotivelor i în ipoteza c  
trenurile au în compunere vagoane înc rcate al c ror num r de osii reprezint  cel pu in 50% din num rul total de osii al trenului.   
   (3) Îndrumarea de trenuri mai lungi decât lungimea maxim  stabilit  se va face conform reglement rilor specifice în vigoare; aceasta va fi adus  la 
cuno tin  mecanicului prin ordin de circula ie.   
 
    §.2. Stabilirea tonajelor maxime ale trenurilor   
   Art. 16. -  (1) Tonajul maxim al trenurilor pentru o sec ie de remorcare se stabile te pe tipuri i serii de locomotive, în func ie de rezisten a caracteristic  a 
liniei i de viteza admis , astfel încât s  se asigure demararea din orice punct al sec iei de remorcare.   
   (2) Excep ii de la prevederile alin. (1) se admit prin planul de mers, pentru trenurile de marf  cu condi ia asigur rii demar rii din sta ii.   
   (3) Tonajele maxime pentru trenurile remorcate cu locomotive electrice i diesel se stabilesc corespunz tor regimului de durat , admi ându-se func ionarea 
în regim uniorar maxim 5 minute.   
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   (4) Tonajul maxim al trenului remorcat cu multipl  trac iune se ob ine prin însumarea tonajelor maxime pe care le pot remorca locomotivele în ac iune din 
tren, determinate pentru fiecare locomotiv  în parte dup  acela i procedeu ca i la simpla trac iune.   
   (5) Tonajele stabilite pe baz  de calcul se verific  experimental i se înscriu în livretele de mers.   
   (6) M rirea tonajelor stabilite pe baz  de calcul se admite numai pe baza experiment rilor f cute de c tre OTF, cu aprobarea administratorului infrastructurii 
feroviare; tonajele astfel stabilite se înscriu în livretele de mers.   
 
    §.3. Cazurile de m rire a tonajelor stabilite prin calcul   
   Art. 17. -  (1) Circula ia trenurilor cu tonajele stabilite conform art. 16. alin. (6) din prezentul regulament, se face la solicitarea OTF de in tor al vehiculelor 
feroviare.   
   (2) Tonajele trenurilor nu pot fi mai mari decât tonajele maxime trecute în tabelele respective de la finele livretelor de mers.   
 
    §.4. Cazuri de reducere a tonajelor maxime ale trenurilor   
   Art. 18. -  (1) Tonajele maxime ale trenurilor se limiteaz  în func ie de urm toarele elemente:   
   a) viteza maxim  de circula ie a trenului, tipul frânei, panta caracteristic  i num rul maxim de osii admis conform Anexei 13;   
   b) lungimea util  a liniilor de primire-expediere din sta iile de pe sec ia pe care circul  trenul;   
   c) tipul aparatelor de trac iune cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce intr  în compunerea trenurilor conform Anexei 14;   
   d) num rul de vagoane de c l tori care pot fi înc lzite în func ie de sursa de energie, exprimat în osii, conform Anexei 15.   
   (2) Când trenul este remorcat i cu locomotive intercalate, se verific  tonajul admis de rezisten a aparatelor de trac iune, separat pentru prima parte a 
trenului ce revine locomotivelor din cap i separat pentru partea a doua ce revine locomotivelor intercalate.   
   (3) Dac  trenul prev zut la alin. (2) are i locomotiv  împing toare, verificarea se face dup  ce se scade tonajul ce revine locomotivei împing toare.   
   (4) Tonajele trenurilor de c l tori se reduc dup  cum urmeaz :   
   a) cu 5% la trac iunea electric  i diesel când temperatura mediului înconjur tor este cuprins  între -10°C i -20°C;   
   b) cu 10% la trac iunea electric  i diesel când temperatura mediului înconjur tor este sub -20°C.   
   (5) Când în compunerea trenurilor de marf  sunt vagoane goale al c ror num r de osii este mai mare decât num rul de osii al vagoanelor înc rcate, 
tonajele maxime se reduc dup  cum urmeaz :   
   a) cu 10% pentru linii cu rezisten e caracteristice pân  la 15 daN/t inclusiv;   
   h) cu 5% pentru linii cu rezisten e caracteristice mai mari de 15 daN/t.   
   (6) Pe timp nefavorabil - c deri abundente de z pad , pericol de înz pezire, viscol, vânt puternic sau condi ii de aderen  sc zut  - 
administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare împreun  cu OTF poate lua operativ urm toarele m suri:   
   a) utilizarea remorc rii cu multipl  trac iune;   
   b) reduceri de tonaje cu pân  la 50%;   
   c) reducerea vitezei maxime de circula ie a trenurilor;   
   d) anularea circula iei unor trenuri;   
   e) circula ia trenurilor dup  plugurile de z pad ;   
   f) desf urarea circula iei conform dispozi iilor speciale;   
   g) închiderea complet  a circula iei pe linia respectiv .   
 
    §.5. Stabilirea tonajului trenurilor   
   Art. 19. -  (1) Tonajul trenului se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren - respectiv tara - la care se adaug  masa înc rc turii lor.   
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   (2) La calculul tonajului trenului nu se ia în considerare masa locomotivelor în ac iune din tren i nici masa locomotivelor care au participat la remorcarea 
trenului pe o anumit  por iune de linie i nu mai sunt în ac iune.   
   (3) Masa proprie a vagoanelor - respectiv tara - este înscris  pe longeroane sau pe pere ii laterali ai vagoanelor.   
   (4) Masa înc rc turii vagoanelor la trenurile de c l tori, care circul  cu viteze maxime de 140 km/h, se stabile te astfel:   
   a) la vagoanele de c l tori, speciale i de dormit, care au indicat num rul de locuri, indiferent de num rul osiilor, masa înc rc turii se stabile te luând câte 
100 kg pentru fiecare loc din vagon;   
   b) la vagoanele din categoriile de mai sus care nu au indicat num rul de locuri, precum i la vagoanele restaurant - V.R. -, po t  - T -, de bagaje - F -, po t  
i bagaje - T.F. - i la vagoanele de marf  care transport  c l tori, masa înc rc turii se stabile te luând câte 1 ton  pentru fiecare osie a vagonului;   

   c) în cazul trenurilor de c l tori care au în compunere vagoane pentru transportul autoturismelor, cu sau f r  rulot , masa înc rc turii se stabile te luând în 
calcul 2 tone pentru fiecare autoturism i 1 ton  pentru fiecare rulot .   
   (5) Masa înc rc turii vagoanelor la trenurile de c l tori, care circul  cu viteze peste 140 km/h, se stabile te în modul urm tor:   
   a) în cazul vagoanelor de c l tori, speciale i de dormit, masa înc rc turii este cea înscris  pe partea lateral  a vagonului;   
   b) pentru alte tipuri de vagoane, dac  masa total  nu este înscris  pe partea lateral  a vagonului, se va proceda conform alin. (4) lit. b) din prezentul articol.   
   (6) La trenurile etajate pentru tar  i înc rc tur , se vor lua în calculul tonajului trenului valorile inscrip ionate pe vagoanele de cap t ale trenului etajat.   
   (7) La vagoanele de marf , masa înc rc turii este cea stabilit  în documentele de transport.   
   (8) Masa proprie în stare goal  sau în stare înc rcat  a locomotivelor, automotoarelor i ramelor electrice este stabilit  în Anexele 1, 4 i 5; pentru 
locomotivele i automotoarele de fabrica ie str in  (ex. locomotive tip DE 621 EGM, diesel hidraulice modernizate ALSTOM, electrice modernizate SIEMENS, 
automotoare tip DESIRO, LVT-LVS seria 790) datele caracteristice ale acestora se vor lua din instruc iunile proprii de între inere, exploatare i deservire.   
   (9) Masa proprie a înc rc turii vagoanelor din trenurile de prob  i a trenurilor experimentale se stabile te de personalul tehnic care particip  efectiv la 
prob , respectiv experiment.   
   (10) Masele proprii ale vehiculelor se rotunjesc la valori întregi; valorile cuprinse între 0,001-0,499 tone se neglijeaz , iar valorile cuprinse între 0,500-0,999 
tone se rotunjesc la întreg.   
   (11) Regula de la alin. (10) se aplic  separat în ceea ce prive te înc rc tura vehiculelor feroviare ce intr  în compunerea trenului.   
   (12) Tonajul trenurilor compuse din vagoane i/sau boghiuri speciale care nu sunt prev zute în prezentul regulament se stabilesc prin instruc iunile de 
exploatare ale acestora.   
 

CAPITOLUL V 
Frânarea trenurilor   

 
Sec iunea 1 

Sisteme de frânare admise   
 
   Art. 20. -  (1) În circula ia trenurilor sunt admise urm toarele sisteme de frânare:   
   a) frânarea automat , când procentul de mas  frânat  se realizeaz  cu frâna cu aer comprimat;   
   b) frânarea mixt , când pe lâng  frânarea automat  se folosesc i frâne de mân , trenul având conduct  general  de aer pe toat  lungimea sa, în aceast  
situa ie vagoanele fiind înso ite de agen i;   
   c) frânarea combinat , când pe lâng  frâna automat  se folose te suplimentar i frâna electric  a vehiculelor feroviare motoare;   
   d) frânarea electromagnetic  a vehiculelor feroviare motoare;   
   e) frânarea hidrodinamic  a vehiculelor feroviare motoare.   
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   (2) Frânarea automat  este obligatorie la toate trenurile.   
   (3) Frânarea mixt  se admite numai când nu se realizeaz  procentul de mas  frânat  cu frâne automate, la trenurile la care frâna automat  s-a defectat 
par ial în parcurs.   
   (4) Frânarea combinat  se folose te la trenurile remorcate cu vehicule feroviare motoare prev zute cu frân  electric .   
   (5) Frânarea electromagnetic  se folose te suplimentar în situa ii de urgen , în care se impune reducerea drumului de frânare.   
   (6) Frânarea hidrodinamic  se folose te numai pentru reducerea vitezei trenului, independent sau concomitent cu alte tipuri de frâne.   
   (7) În compunerea trenurilor de c l tori sunt admise numai vagoane cu frân  cu ac iune rapid  i vagoane cu frân  echipate cu schimb tor de regim "marf -
persoane" (G-P), "marf -persoane-rapid" (G-P-R), "persoane-rapid" (P-R), "marf -persoane-rapid-magnetic " (GP-R-Mg) sau "persoane-rapid-magnetic " (P-
R-Mg), iar mânerul schimb torului de regim trebuie s  fie a ezat în pozi ie corespunz toare trenului remorcat.   
   (8) Când în compunerea trenului de c l tori intr  i vagoane cu frân  cu ac iune înceat , f r  schimb tor de regim "G-P", frânele automate ale acestora se 
izoleaz , aceste vehicule r mânând numai cu conduct  general  de trecere.   
   (9) În compunerea trenurilor de marf  se admit atât frâne cu ac iune rapid  (G-P), cât i frâne cu ac iune înceat  (G).   
   (10) În cazul de la alin. (9) toate frânele de tipul predominant, cu care se realizeaz  tonajul frânat real mai mare, vor fi f cute active, iar cele de tipul 
nepredominant se vor izola, avându-se în vedere ca acestea s  fie intercalate în compunerea trenurilor cât mai uniform.   
   (11) Mânerul triplelor valve cu ac iune rapid , tip Westinghouse, se manipuleaz  în pozi ia de frânare de serviciu.   
   (12) La manevr  sunt utilizate urm toarele sisteme de frânare:   
   a) frânarea manual , folosindu-se frâne de mân :   
   b) frânarea mixt , folosindu-se frâne de mân  i frâne automate, când nu se asigur  procentul de mas  frânat  cu frânele active de mân ;   
   c) frânarea automat , la manevrarea trenurilor sau a grupelor de vagoane la care s-a f cut proba frânei sau numai verificarea func ion rii frânelor automate 
la vagoanele care trebuie s  asigure procentul de mas  frânat  necesar;   
   d) frânarea cu frâna de cale;   
   e) frânarea cu sabo i de mân .   
   (13) În cazul prev zut la alin. (12) lit. b) se verific  func ionarea frânelor automate în ac iune, printr-o frânare de serviciu urmat  de verificarea strângerii i 
sl birii acestor frâne de c tre conduc torul manevrei sau un agent autorizat din partida de manevr ; frânele de mân  active trebuie s  asigure frânarea 
vagoanelor care nu se vor frâna automat.   
 
    §.1. Frâna activ    
   Art. 21. -  (1) Un vehicul feroviar din compunerea trenului se consider :   
   a) cu frân  automat  activ , când frâna automat  este în stare corespunz toare de func ionare i este în ac iune;   
   b) cu frân  de mân  activ , când aceasta este în stare corespunz toare de func ionare i dac  este deservit  de agent autorizat.   
   (2) Dac  sunt îndeplinite concomitent condi iile prev zute la alin. (1), vehiculul se consider  cu frâna activ ,   
   (3) Excep ie de la prevederile alin. (2) o constituie trenurile de marf  în compunerea c rora intr  vehicule feroviare echipate atât cu frân  cu ac iune rapid  
cât i vehicule feroviare echipate cu frân  cu ac iune înceat , care nu permit schimbarea regimului de frânare, caz în care se procedeaz  conform art. 20, 
alin. (10) din prezentul regulament, precum i vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria explozibililor a c ror frân  automat  trebuie s  fie 
izolat  i mânerul robinetului de izolare sigilat.   
   (4) Frânele de mân  i de intuire în stare corespunz toare de func ionare ale vehiculelor feroviare, trebuie s  asigure men inerea pe loc a trenului pe panta 
caracteristic  a sec iei de circula ie. Când frânele de mân  nu sunt suficiente, diferen a se completeaz  cu sabo i de mân .   
   (5) Toate frânele automate în stare corespunz toare de func ionare ale vehiculelor feroviare care intr  în compunerea unui tren, trebuie puse în ac iune.   
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Sec iunea a 2-a 
Masa frânat  a vehiculelor feroviare   

 
    §.1. Masa frânat  a unui vehicul feroviar   
   Art. 22. -  (1) Masa frânat  a unui vehicul feroviar dotat cu echipamente de frân  reprezint  o m rime care caracterizeaz  capacitatea de frânare a 
vehiculului.   
   (2) Masa frânat  se exprim  în tone i se stabile te pentru fiecare tip de vehicul feroviar la construc ie, la repara ia capital  - RK - sau la modernizare.   
 
    §.2. Masa frânat  la vagoanele de c l tori în cazul frân rii automate   
   Art. 23. -  (1) La vagoanele pe dou  osii masa frânat  este egal  cu tara, indiferent dac  vagonul este gol sau înc rcat.   
   (2) La vagoanele pe patru sau mai multe osii care nu sunt echipate cu schimb tor de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg", indiferent dac  vagonul este 
gol sau înc rcat, masa frânat  este egal  cu tara.   
   (3) La vagoanele pe patru sau mai multe osii echipate cu schimb tor de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg", indiferent dac  vagonul este gol sau 
înc rcat, masa frânat  este egal  cu:   
   a) cifra indicat  în dreptul literei G, când vagonul circul  în tren de marf  i mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "G";   
   b) cifra indicat  în dreptul literei P, când vagonul circul  în tren de c l tori i mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "P";   
   c) cifra marcat  cu alb, sau indicat  în dreptul literei R încadrat  în chenar, când vagonul circul  în tren de c l tori i mânerul schimb torului de regim este 
manipulat în pozi ia "R", iar acceleratorul de frânare nu este în ac iune;   
   d) cifra indicat  în dreptul literei R, neîncadrat  în chenar sau cifra marcat  cu ro u într-un dreptunghi de culoare alb , când vagonul circul  în tren de 
c l tori, mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "R" i acceleratorul de frânare este în ac iune;   
   e) cifra indicat  în dreptul inscrip iei Mg când vagonul circul  în tren de c l tori i mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "Mg".   
   (4) La vagoanele echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, când pe pere ii laterali ai vagonului este inscrip ionat  numai masa frânat  maxim  a 
vagonului, masa frânat  este egal  cu:   
   a) tara, când vagonul este gol;   
   b) tara plus înc rc tura, când vagonul este înc rcat, f r  dep irea valorii maxime a masei frânate înscris  pe vagon.   
   (5) La vagoanele etajate individuale seria 2626, masele frânate exprimate în tone. pentru situa ia vagonului "gol" sau "înc rcat", pentru fiecare boghiu, sunt 
inscrip ionate pe pere ii laterali ai vagonului în dreptul boghiurilor, masa frânat  total  a vagonului ob inându-se prin însumarea maselor frânate ale ambelor 
boghiuri.   
   (6) La vagoanele etajate seria 2647 înzestrate cu schimb tor de regim "marf -persoane" (G-P), indiferent dac  vagonul este gol sau înc rcat masa frânat  
este egal  cu:   
   a) cifra indicat  în dreptul literei G, când vagonul circul  în tren de marf  i mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "G";   
   b) cifra indicat  în dreptul literei P, când vagonul circul  în tren de c l tori i mânerul schimb torului de regim este manipulat în pozi ia "P".   
   (7) La trenurile etajate masa frânat  pentru situa iile "gol" i "înc rcat" se ob ine prin însumarea maselor frânate ale tuturor boghiurilor cu frân  automat  
activ  care sunt inscrip ionate pe pere ii laterali ai vagoanelor, în dreptul boghiurilor.   
   (8) În cazul defect rii frânei automate a unui boghiu, masa frânat  a acestuia se scade din masa frânat  total  a trenului etajat, iar frâna boghiului în cauz  
se izoleaz .   
 
    §.3. Masa frânat  la vagoanele de c l tori în cazul frân rii manuale   
   Art. 24. -  (1) Valoarea masei frânate cu frâna de mân  la vagoanele de c l tori este de regul  înscris  pe vagon.   
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   (2) Când valoarea masei frânate nu este înscris  pe vagon, aceasta este egal  cu:   
   a) tara, când frâna de mân  ac ioneaz  pe toate ro ile vagonului, cu condi ia ca masa frânat  s  nu dep easc  valoarea de 15 t;   
   b) tara care revine unui boghiu, când frâna de mân  ac ioneaz  pe un boghiu, cu condi ia ca masa frânat  s  nu dep easc  valoarea de 15 t.   
 
    §.4. Masa frânat  la vagoanele de marf  în cazul frân rii automate   
   Art. 25. -  (1) La vagoanele care nu sunt echipate cu schimb tor de regim "gol înc rcat" indiferent dac  vagonul este gol sau înc rcat, masa frânat  este 
egal  cu tara.   
   (2) La vagoanele echipate cu schimb tor de regim "gol-înc rcat" cu o singur  pozi ie pentru "înc rcat" masa frânat  este egal  cu:   
   a) valoarea înscris  în partea stâng  de sus a t bli ei schimb torului de regim "gol-înc rcat" când vagonul este gol, respectiv înc rcat, i masa lui total  este 
sub valoarea masei de comutare, mânerul schimb torului de regim manipulându-se în pozi ia "gol";   
   b) valoarea înscris  în partea dreapt  de sus a t bli ei schimb torului de regim "gol-înc rcat" când vagonul este înc rcat i masa lui total  este egal  sau 
mai mare decât masa de comutare, mânerul schimb torului de regim manipulându-se în pozi ia "înc rcat".   
   (3) La vagoanele echipate cu schimb tor de regim "gol-înc rcat" cu mai multe pozi ii pentru "înc rcat" masa frânat  este egal  cu:   
   a) valoarea înscris  în partea stâng  de sus a t bli ei schimb torului de regim "gol-înc rcat", de deasupra inscrip iei "gol" când vagonul este gol sau înc rcat 
i masa lui total  este sub valoarea celei mai mici dintre masele de comutare, mânerul schimb torului de regim fiind a ezat în pozi ia "gol";   

   b) valoarea înscris  în partea dreapt  de sus a t bli ei schimb torului de regim "gol-înc rcat" de deasupra inscrip iei "1/2 înc rcat", respectiv "înc rcat" când 
vagonul este înc rcat, i masa lui total  este egal  sau mai mare decât una din masele de comutare, mânerul schimb torului de regim fiind a ezat în pozi ia 
"1/2 înc rcat" sau "înc rcat", astfel ca indicatorul de la partea inferioar  a mânerului schimb torului de regim s  arate masa de comutare respectiv .   
   (4) La vagoanele echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, la care masa frânat  maxim  împreun  cu tipul sistemului de frânare sunt înscrise pe 
vagon într-un chenar, masa frânat  este egal  cu:   
   a) tara, când vagonul este gol;   
   b) tara plus înc rc tura, când vagonul este înc rcat, cu condi ia ca aceasta s  nu dep easc  valoarea masei frânate maxime înscris  pe vagon;   
   c) valoarea masei frânate maxime înscris  pe vagon, când vagonul este înc rcat dar masa total  a lui este egal  sau mai mare decât valoarea masei 
frânate maxime înscris  pe vagon.   
   (5) La vagoanele de marf  echipate cu dispozitiv de comand  automat  a schimb torului de regim "gol-înc rcat", la care valorile maselor frânate 
corespunz toare pozi iilor "gol-înc rcat" i de comutare sunt înscrise într-un chenar, în apropierea inscrip iei referitoare la tipul sistemului de frânare, masa 
frânat  este egal  cu:   
   a) valoarea masei înscrise în partea stâng  de sus a chenarului, corespunz toare st rii goale a vagonului, când vagonul este gol sau înc rcat, dar valoarea 
masei totale a lui este sub valoarea masei de comutare înscris  în partea de mijloc-jos a chenarului;   
   b) valoarea masei înscrise în partea dreapt  de sus a chenarului, corespunz toare st rii înc rcate a vagonului, când vagonul este înc rcat, dar valoarea 
masei totale a lui este egal  sau mai mare decât valoarea masei de comutare înscris  în partea de mijloc-jos a chenarului.   
 
    §.5. Masa frânat  la vagoanele de marf  în cazul utiliz rii frânei de mân  sau de intuire   
   Art. 26. -  (1) La vagoanele care nu sunt echipate cu schimb tor de regim "gol-înc rcat" i masa frânat  este înscris  pe vagon, indiferent dac  vagonul 
este gol sau înc rcat, aceasta este egal  cu valoarea înscris  pe vagon.   
   (2) La vagoanele echipate cu schimb tor de regim "gol-înc rcat" i masa frânat  nu este înscris  pe vagon, aceasta este egal  cu:   
   a) 20 t când vagonul este gol, cu condi ia ca tara s  nu dep easc  aceast  valoare;   
   b) 20 t când vagonul este înc rcat, cu condi ia ca tara plus înc rc tura s  nu dep easc  aceast  valoare.   
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   (3) La vagoanele echipate cu schimb tor de regim "gol-înc rcat" i masa frânat  este înscris  pe vagon, aceasta este egal  cu cifrele înscrise în chenarul 
alb (în cazul frânei de mân ) sau în chenarul ro u (în cazul frânei de intuire).   
   (4) La vagoanele transpuse sau de cale larg  masa frânat  este egal  cu:   
   a) 10 tone când vagonul este gol;   
   b) 15 tone când vagonul este înc rcat.   
   (5) În cazul când nu se realizeaz  strângerea tuturor sabo ilor pe ro ile vagonului prin strângerea frânelor de mân , frâna de mân  respectiv  se consider  
defect  i nu se ia în calculul frân rii pentru men inerea pe loc a trenului.   
   (6) În cazul în care frânele de mân  i de intuire nu sunt suficiente pentru asigurarea men inerii pe loc a trenului, se admite ca diferen a pân  la tonajul 
necesar de frânat s  se completeze cu sabo i de mân , având în vedere c  un sabot echivaleaz  cu 10 tone de mas  frânat .   
 
    §.6. Masa frânat  pentru automotoare, remorci de automotor i rame electrice   
   Art. 27. -  (1) Când masa frânat  nu este înscris  pe cutia automotorului, remorcilor de automotor i ramei electrice, masa frânat  se stabile te astfel:   
   a) la automotoare, în cazul frân rii automate conform reglement rilor specifice în vigoare, iar în cazul frân rii manuale se stabile te în acela i mod ca i la 
vagoanele de c l tori;   
   b) la remorcile de automotor i la ramele electrice, masa frânat  atât pentru frânarea automat  cât i pentru frânarea manual , se stabile te în acela i mod 
ca i la vagoanele de c l tori.   
   (2) Când masa frânat  este înscris  pe cutia automotorului, a remorcii de automotor sau a ramei electrice, masa frânat  atât pentru frânarea automat  cât i 
pentru cea manual  este trecut  în dreptul literei de la schimb torul de regim "G-P", "G-P-R", "P-R+Mg", care indic  regimul în care circul  respectivul 
vehicul.   
 
    §.7. Masa frânat  la locomotivele care nu sunt în ac iune în tren   
   Art. 28. -  La locomotivele care nu sunt în ac iune în tren i masa frânat  nu este înscris  pe cutia locomotivei, masa frânat  este prev zut  în Anexa 4.   
 

Sec iunea a 3-a 
Tonajul frânat real i tonajul necesar de frânat al unui tren   

 
   Art. 29. -  (1) Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor echipate cu frân  automat  activ  care 
intr  în compunerea trenului, f r  locomotivele în ac iune.   
   (2) Tonajul necesar de frânat este tonajul minim care trebuie s  fie frânat la un tren pentru realizarea procentului de mas  frânat  stabilit i se calculeaz  cu 
formula:   
 

     tonajul necesar de frânat = 
tonajul trenului  procentul de mas  frânat  stabilit 

 100 
 
   (3) La stabilirea tonajului necesar de frânat i a tonajului frânat real la trenurile de c l tori, se va lua în calcul i num rul de vagoane, exprimat în osii, ce pot 
fi înc lzite în func ie de sursa de energie conform Anexei 15.   
   (4) La orice tren, tonajul frânat real trebuie s  fie mai mare sau cel pu in egal cu tonajul necesar de frânat.   
 
    §.1. Procentul de mas  frânat  în circula ia trenurilor   



14 

   Art. 30. -  (1) Procentul de mas  frânat  reprezint  masa exprimat  în tone necesar  a fi frânat  ce revine fiec rei 100 tone din masa brut  a trenului, 
pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.   
   (2) Pentru determinarea procentului de mas  frânat  minim necesar care trebuie asigurat fiec rui tren se utilizeaz  tabelele de frânare din Anexele 16-31.   
   (3) Pentru un anumit drum de frânare procentul de mas  frânat  de la alin. (2) depinde de panta caracteristic , de viteza trenului i de tipul frânei.   
   (4) Procentul de mas  frânat  minim necesar asigur  oprirea trenului pe distan a corespunz toare drumului de frânare la panta caracteristic  i la viteza 
stabilit , numai din momentul trecerii mânerului robinetului mecanicului în pozi ia de frânare rapid .   
   (5) Procentele de mas  frânat  minime necesare i care se trec în livretele de mers, în func ie de felul trenului, sunt urm toarele:   
   a) trenuri directe de marf  frânate cu frâna automat  tip marf  "G":   
   - 50% pentru circula ia cu viteza maxim  de 80 km/h;   
   b) trenuri directe de marf  frânate cu frân  automat  tip c l tori "P":   
   - 65% pentru circula ia cu viteza maxim  de 100 km/h i lungimea trenului de pân  la 500 m;   
   - 69% pentru circula ia cu viteza maxim  de 100 km/h i lungimea trenului mai mare de 500 m i mai mic  de 600 m;   
   - 72% pentru circula ia cu viteza maxim  de 100 km/h i lungimea trenului cuprins  între 600 i 700 m;   
   - 90% pentru circula ia cu viteza maxim  de 120 km/h i lungimea trenului mai mic  sau egal  cu 500 m;   
   - 95% pentru circula ia cu viteza maxim  de 120 km/h i lungimea trenului cuprins  între 500 i 600 m;   
   c) trenuri locale de marf  i convoaie de manevr  în complexe frânate cu frân  automat  tip marf  "G":   
   - 45% pentru circula ia cu viteza maxim  de 70 km/h pentru trenuri locale i convoaie de manevr  în complexe;   
   d) trenuri directe de marf  formate din vagoane transpuse i vagoane de ecartament normal frânate cu frân  automat  tip marf  "G":   
   - 45% pentru circula ia cu viteza maxim  de 70 km/h;   
   e) trenuri directe de marf  formate numai din vagoane transpuse înc rcate:   
   - 40% pentru circula ia cu viteza maxim  de 70 km/h;   
   f) convoaie de manevr  pentru calea larg :   
   - 33% pentru circula ia cu viteza maxim  de 30 km/h;   
   g) trenuri de c l tori frânate cu frâna automat  tip c l tori:   
   - 168% pentru circula ia cu viteza maxim  de 160 km/h;   
   - 155% pentru circula ia cu viteza maxim  de 155 km/h;   
   - 142% pentru circula ia cu viteza maxim  de 150 km/h;   
   - 131% pentru circula ia cu viteza maxim  de 145 km/h;   
   - 126% pentru circula ia cu viteza maxim  de 140 km/h;   
   - 105% pentru circula ia cu viteza maxim  de 120 km/h;   
   - 85% pentru circula ia cu viteza maxim  de 100 km/h;   
   - 76% pentru circula ia automotoarelor din seria 700 cu viteza maxim  de 80 km/h;   
   - 63% pentru circula ia automotoarelor din seria 900 cu viteza maxim  de 70 km/h.   
   (6) Se interzice îndrumarea trenurilor din sta iile de formare, precum i din sta iile din parcurs unde compunerea trenurilor se modific , dac  nu au asigurate 
cel pu in procentele de mas  frânat  prev zute în livretele de mers pe întreaga distan  de circula ie a trenului.   
   (7) Procentul de mas  frânat  care se trece în livretele de mers, pentru trenurile de marf  care circul  pe sec iile de circula ie cu pante mari prev zute în 
Anexa 12, din motive de siguran , trebuie s  fie cu cel pu in 5% mai mare decât cel rezultat din tabelele de frânare.   
   (8) Procentul de mas  frânat  la trenul cu vagoane i/sau boghiuri speciale este cel prev zut în mersul trenului i se calculeaz  în baza tabelelor din 
Anexele 23 i 24.   
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   (9) Dac  în parcurs se defecteaz  sau se izoleaz  frânele automate ale unor vehicule din compunerea trenului, se calculeaz  tonajul frânat real, procentul 
real de mas  frânat  i se verific  cu valorile din Anexele 16-31; continuarea mersului se va face numai în condi iile art. 83 i 84 din prezentul regulament.   
   (10) Procentul real de mas  frânat  al trenului se calculeaz  cu formula:   
 

     
 Procentul real de mas  frânat  = 

tonajul frânat real 
 100 

 tonajul trenului 
 
   (11) La solicitarea operatorilor de transport feroviar, în func ie de tipul de material rulant - procentul de mas  frânat , tipul frân rii i viteza maxim  de 
circula ie - administratorul/gestionarul de infrastructur  va stabili viteza maxim  de circula ie a trenului pe întregul parcurs, în func ie de pantele caracteristice 
i drumurile de frânare, utilizând anexele nr. 16, 17 i 18.   

    §.2. Procentul de mas  frânat  la manevr    
   Art. 31. -  (1) Indiferent de sistemul de frânare utilizat la manevr , în toate cazurile trebuie s  se asigure procentul de mas  frânat  corespunz tor spa iului 
rezervat manevrei, declivit ii liniei pe care se execut  manevra, vitezei maxime admise i condi iilor locale prev zute în PTE.   
   (2) În cazul frân rii manuale i frân rii mixte, se ac ioneaz  în primul rând frânele de mân  ale vagoanelor înc rcate, mânerele schimb toarelor de regim 
"gol-înc rcat" de la vagoanele cu frâne automate active se manipuleaz  în pozi ia corespunz toare st rii de înc rcare a vagonului, iar schimb toarele de 
regim "G-P", "G-P-R" sau "G-P-R-Mg" se vor manipula în pozi ia "G".   
   (3) Tonajul maxim cu care se execut  manevra, procentul de mas  frânat  care trebuie asigurat convoiului de manevr , precum i modul cum se realizeaz  
acestea se stabilesc în PTE.   
 
    §.3. Drumul de frânare   
   Art. 32. -  (1) Drumul de frânare este drumul parcurs de tren din momentul manipul rii mânerului robinetului mecanicului în pozi ia de frânare rapid , de la 
viteza maxim  prev zut  în livret, pân  la oprirea complet  a trenului.   
   (2) Pe pantele mari prev zute în Anexa 12, în cazul trenurilor care au în compunere vagoane echipate cu instala ii de frân  propor ional  cu înc rc tura, la 
stabilirea procentului de mas  frânat  se folosesc Anexele 25-31.   
   (3) Vitezele maxime care se trec în livretele de mers se stabilesc în func ie de panta caracteristic , de tipul trenului, de procentul de mas  frânat , drumul de 
frânare i tipul frânei, pe baza Anexelor 16-31.   
   (4) Sec iile de circula ie pe care vitezele maxime sunt stabilite pentru drumul de frânare de 700 m, de 1000 m i de 1200 m, se trec în livretele de mers.   
   (5) Pentru frân rile de serviciu, distan a pe care se opre te trenul este mai mare decât drumul de frânare corespunz tor vitezei maxime din livret i este 
determinat  de situa ia concret  a fiec rui tren, depinzând de viteza efectiv  în momentul ac ion rii frânei, de profilul liniei-pant , ramp , de procentul de 
mas  frânat , tipul frânei, compunerea trenului i condi iile atmosferice.   
   (6) Drumurile de frânare de 1.200 m i 1.000 m din prezentul regulament se folosesc pentru pante caracteristice de pân  la 150/00 (inclusiv), iar drumul de 
frânare de 700 m se folose te pentru pante caracteristice mai mari de 150/00 i pe sec iile de circula ie unde condi iile o impun.   
 

Sec iunea a 4-a 
Repartizarea frânelor active la trenurile de marf  

i deservirea lor de c tre agen i   
 
   Art. 33. -  (1) Vagoanele cu frân  automat  activ , precum i cele cu frân  de mân  activ  trebuie s  fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.   
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   (2) În trenurile de marf  nu trebuie s  se g seasc  unul sau mai multe grupuri de vagoane numai cu conduct  general  de trecere, fiecare grup cu un 
num r total de osii mai mare de:   
   a) 12 osii, între locomotiv  i primul vagon cu frân  automat  activ , precum i în corpul trenului, între dou  vagoane cu frân  automat  activ , pentru 
trenurile de marf  indiferent de rangul în care s-a prev zut s  circule;   
   b) 4 osii înaintea ultimelor 3 vagoane din tren care trebuie s  aib  frâne automate active, pentru trenurile de marf  care nu circul  în rangul VII;   
   c) 4 osii înaintea vagonului de semnal, pentru trenurile de marf  prev zute s  circule în rangul VII, numai dac  sunt deservite de cel pu in un agent cu 
atribu ii pentru men inerea pe loc a trenului cu frâne de mân  i pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.   
   (3) ABROGAT   
 

Sec iunea a 5-a 
Condi ii pentru introducerea unor vehicule feroviare 

în trenurile de c l tori i de marf    
 
    §.1. Introducerea vagoanelor de marf  în trenurile de c l tori   
   Art. 34. -  (1) Este interzis a se introduce vagoane de marf  goale sau înc rcate în trenurile de c l tori, cu excep ia trenurilor de persoane, la care se admite 
ata area vagoanelor înc rcate cu anumite m rfuri, în condi iile stabilite prin conven ii încheiate între operatorii de transport feroviar.   
   (2) Vagoanele prev zute la alin. (1) trebuie s  îndeplineasc  condi iile prev zute în Anexa 2 i se ata eaz  la urma trenului.   
   (3) Excep ie de la prevederile alin. (2) fac vagoanele de marf  cu 4 sau mai multe osii, care se pot introduce imediat dup  locomotiv  sau locomotivele în 
ac iune din capul trenului, cu condi ia ca în perioada de înc lzire acestea s  aib  i conduct  de trecere pentru înc lzire.   
   (4) Num rul maxim de osii al vagoanelor de marf  care se admite a fi ata ate sau introduse la un tren de persoane, este de 8 osii.   
   (5) Num rul total de osii al unui tren de persoane în care s-au introdus vagoane de marf , nu trebuie s  dep easc  pe cel admis pentru circula ia trenurilor 
de c l tori, iar tonajul trenului nu trebuie s  dep easc  tonajul prev zut în livretul de mers pentru trenul respectiv.   
   (6) Procentul real de mas  frânat  stabilit dup  ata area vagoanelor de marf , trebuie s  fie cel pu in egal cu procentul de mas  frânat  prev zut în livret 
pentru trenul respectiv, pe por iunea de linie pe care circul  vagoanele de marf  introduse în tren.   
   (7) La vagoanele de marf  care se ata eaz  la urma trenurilor de persoane, se admite ca acestea s  nu fie echipate cu semnal de alarm .   
 
    §.2. Ata area automotoarelor i remorcilor de automotor la trenuri, ca vehicule remorcate   
   Art. 35. -  (1) Automotoarele i remorcile de automotor se pot ata a la urma trenurilor de c l tori sau de marf  f r  a dep i num rul maxim de 8 osii.   
   (2) Când trenul are locomotiv  împing toare legat  la tren i frân , automotoarele i remorcile de automotor se ata eaz  dup  locomotiva împing toare.   
   (3) Ata area automotoarelor i remorcilor de automotor este interzis  când locomotiva împing toare este nelegat  la tren.   
   (4) În toate cazurile de ata are a ramelor electrice, a automotoarelor i remorcilor de automotor la trenuri, conducta de aer a acestora se leag  la conducta 
general  a trenului, iar frâna automat  se activeaz .   
   (5) Automotoarele care se transport  la atelierele de repara ii în stare rece vor avea axele cardanice demontate.   
   (6) Automotoarele i ramele electrice care se transport  în stare rece vor avea înso itor pentru manipularea frânei de mân , supravegherea acestora i 
manipularea în caz de nevoie a sting toarelor de incendiu.   
 
    §.3. Aranjarea în trenurile de c l tori i de marf  a locomotivelor care nu sunt în ac iune   
   Art. 36. -  (1) Locomotivele care nu sunt în ac iune se vor aranja în compunerea trenurilor astfel:   
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   a) în trenurile de c l tori cel mult dou  locomotive, a ezate imediat dup  locomotiva de remorcare a trenului cu respectarea strict  a condi iilor privind: 
tonajul maxim, viteza maxim , procentul de mas  frânat  i asigurarea înc lzirii vagoanelor trenurilor;   
   b) în trenurile de marf  numai în prima jum tate a trenului, cuplate cel mult dou  între ele sau desp r ite între ele prin grupuri de vagoane cu un num r 
minim de 12 osii; dac  trenul este remorcat cu o singur  locomotiv  în cap se admite ca cel mult dou  locomotive ce nu sunt în ac iune, s  fie a ezate imediat 
dup  locomotiva de remorcare a trenului.   
   (2) Când peste unele poduri nu se permite circula ia trenurilor cu dou  locomotive cuplate între ele, atunci locomotivele se aranjeaz  fiecare separat, 
desp r ite între ele prin grupuri de vagoane cu un num r minim de 20 osii, iar la trenurile de c l tori nu se vor ata a locomotive care nu sunt în ac iune.   
   (3) Pentru aranjarea locomotivelor în trenuri se procedeaz  în felul urm tor:   
   a) la locomotivele echipate cu robinet mecanic tip Westinghouse, se manipuleaz  robinetul "R-M" în pozi ia "închis", iar mânerul robinetului mecanicului în 
pozi ia I;   
   b) la locomotivele echipate cu robinet mecanic tip Knorr se manipuleaz  robinetul de izolare din corpul robinetului mecanicului în pozi ia "închis", iar mânerul 
robinetului mecanicului în pozi ia I;   
   c) la locomotivele echipate cu robinet mecanic tip KD2, se manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a III-a i se blocheaz ;   
   d) la locomotivele echipate cu robinet mecanic tip Knorr FHD4-EP, se rote te cheia de izolare a rezervorului principal de conducta general  în pozi ia 
"închis";   
   e) la locomotivele echipate cu robinet mecanic tip St-60, se manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a IV-a;   
   f) schimb toarele de regim "G-P" sau "G-P-R" se manipuleaz  în pozi ia corespunz toare tipului de tren.   
   (4) Fiecare locomotiv  trebuie s  aib  înso itor instruit care s  cunoasc  modul de manipulare a frânei de mân , modul de ungere, supravegherea 
locomotivei i manipularea în caz de nevoie a sting toarelor de incendiu.   
   (5) La locomotivele electrice i diesel echipate cu robinet de comutare "trac iune-remorcat", acesta se manipuleaz  în pozi ia "remorcat".   
   (6) Locomotivele diesel cu transmisie mecanic  sau hidraulic  cu biele de ac ionare, se transport  în tren de marf  cu bielele motoare demontate.   
   (7) Locomotivele diesel cu transmisie hidraulic  f r  biele de ac ionare, se pot transporta în tren de marf , numai cu mufa de regim blocat  în pozi ia 
neutr .   
   (8) Masa proprie a locomotivelor care nu sunt în ac iune, se ia în calcul la stabilirea tonajului trenului, iar masa frânat  a acestora se ia în calcul la tonajul 
frânat al trenului.   
   (9) Locomotivele care nu sunt în ac iune vor circula în trenuri a c ror vitez  maxim  nu dep e te viteza maxim  constructiv  a acestora.   
 

Sec iunea a 6-a 
Condi ii tehnice impuse ultimului vagon din tren   

 
   Art. 37. -  (1) Ultimul vagon al fiec rui tren, numit vagon de semnal, trebuie s  fie echipat cu frân  activ , semnal de alarm  în stare corespunz toare de 
func ionare i s  fie semnalizat conform prevederilor Regulamentului de semnalizare CFR.   
   (2) ABROGAT   
   (3) La trenurile convoaie de manevr  prev zute în livretele de mers s  circule pe toat  distan a cu locomotiv  împing toare legat  la tren i frân , se admite 
ca acestea s  circule f r  ca ultimul vagon s  îndeplineasc  condi iile impuse vagonului de semnal.   
   (4) Dac  trenul î i schimb  în parcurs sensul de mers, acesta trebuie s  aib  la ambele capete câte un vagon care s  îndeplineasc  condi iile impuse 
vagonului de semnal.   
   (5) La trenurile de marf , dup  vagonul de semnal se poate ata a un singur vehicul feroviar cu cel mult 6 osii sau dou  vehicule feroviare legate între ele 
prin înc rc tur  comun  sau prin bare de prelungire, îns  cel mult 8 osii, care nu corespund condi iilor tehnice ca s  poat  circula în corpul trenului.   
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   (6) Procentul real de mas  frânat  stabilit dup  ata area vehiculelor feroviare de la alin. (5), trebuie s  fie cel pu in egal cu procentul de mas  frânat  din 
livretul de mers pentru trenul respectiv.   
   (7) Vagoanele ata ate dup  ultimul vagon al trenului trebuie s  asigure men inerea pe loc a lor pentru panta caracteristic  de pe sec ia respectiv , prin 
strângerea frânelor de mân  proprii.   
   (8) La trenurile de marf  care circul  f r  agent la urm , se admite ca ultimul vagon s  nu fie echipat cu semnal de alarm .   
 

Sec iunea a 7-a 
Condi ii de circula ie a trenurilor formate din locomotive   

 
    §.1. Condi ii de circula ie a trenurilor formate din locomotive care nu sunt în ac iune   
   Art. 38. -  (1) Locomotivele care nu sunt în ac iune pot circula într-o grup  de maxim ase locomotive inclusiv locomotiva de remorcare, dac  schema de 
înc rcare a podurilor permite aceasta.   
   (2) Când schema de înc rcare a podurilor nu permite circula ia a dou  locomotive cuplate între ele, transportul locomotivelor se face în trenuri de marf , 
conform condi iilor prev zute la art. 36 din prezentul regulament.   
   (3) Trenurile formate din locomotive care nu sunt în ac iune se preg tesc i vor circula în acelea i condi ii ca i în cazul când sunt transportate în tren de 
marf .   
   (4) Trenul format din locomotive care nu sunt în ac iune va fi frânat automat, cu toate frânele automate active.   
   (5) La fiecare locomotiv  care nu este în ac iune i se transport  în tren format din locomotive, se repartizeaz  câte un înso itor care cunoa te tipul de 
locomotiv  pe care o înso e te, pentru:   
   a) manipularea frânei de mân ;   
   b) manipularea schimb toarelor de regim "G-P" sau "G-P-R";   
   c) supravegherea i ungerea locomotivei;   
   d) manipularea sting toarelor de incendiu;   
   e) manipularea semnalului de alarm  în caz de nevoie.   
 
    §.2. Condi ii de circula ie a trenurilor formate din locomotive în stare de serviciu   
   Art. 39. -  (1) Circula ia locomotivelor în stare de serviciu se admite în trenuri formate din cel mult ase locomotive, îndrumarea lor f cându-se în 
conformitate cu mersul trenurilor de marf .   
   (2) Trenul format din locomotive în stare de serviciu trebuie s  aib  conduct  general  de aer pe toat  lungimea lui, iar frânele automate ale tuturor 
locomotivelor i ale tenderelor s  fie active.   
   (3) La trenurile formate din locomotive în stare de serviciu nu se mai face calculul frân rii, procentul de mas  frânat  fiind asigurat.   
   (4) Viteza maxim  de circula ie a trenurilor formate din locomotive în stare de serviciu este corespunz toare vitezei de circula ie a trenului de marf  în 
condi iile stabilite în livretul de mers, f r  a se dep i vitezele maxime prev zute în Anexa 8 i viteza maxim  din construc ie a locomotivei care are viteza cea 
mai mic  din tren.   
   (5) Trenurile formate din maxim trei locomotive în stare de serviciu pot fi îndrumate i în trasa trenurilor de c l tori, cu condi ia s  nu se dep easc  vitezele 
maxime prev zute în Anexa 8.   
   (6) Locomotivele care nu sunt prev zute în Anexa 8, pot circula în trenuri cu viteza prev zut  în instruc iunile proprii de între inere, exploatare i deservire 
ale acestora.   
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Sec iunea a 8-a 
Cuplarea, legarea i dezlegarea vehiculelor feroviare motoare la i 

de la tren i a vehiculelor feroviare remorcate între ele   
 
   Art. 40. -  (1) Cuplarea vehiculelor motoare la trenurile de c l tori, mixte sau la vagoane ocupate cu oameni se execut  pe baza semnalelor date de c tre 
un agent al trenului sau un alt agent al OTF.   
   (2) Cuplarea vehiculelor motoare la trenuri se execut  cu deosebit  aten ie în scopul evit rii tampon rii trenului de c tre vehiculul feroviar motor.   
   (3) Dac  trenul la care urmeaz  s  se cupleze vehiculul feroviar motor este acoperit cu discuri ro ii, mecanicul va opri vehiculul motor în fa a discului i va 
cupla la tren numai dup  ridicarea acestuia de c tre agentul OTF.   
   (4) În toate cazurile când trebuie cuplat la tren, vehiculul feroviar motor va fi oprit cu cel pu in 2 m înaintea primului vehicul remorcat al trenului, dup  care se 
va face cuplarea acestuia la tren.   
   (5) Legarea vehiculelor motoare la trenuri sau între ele, indiferent de tipul acestora locomotive cu vagon WIT sau f r , automotoare, precum i dezlegarea 
lor se execut  de c tre personalul OTF.   
   (6) Dup  legarea la tren a locomotivei i asigurarea ei contra fugirii, mecanicul verific  dac  legarea acesteia de primul vehicul remorcat din tren s-a 
executat regulamentar, astfel:   
   a) cupla locomotivei este activ  i strâns  cu 1-2 rota ii dup  atingerea discurilor tampoanelor la trenurile de c l tori, iar la trenurile de marf  pân  la 
atingerea discurilor tampoanelor; cupla r mas  liber  trebuie pus  în cârligul de repaus, iar dac  acesta lipse te, se va scurta prin în urubare complet ;   
   b) tuburile de aer sunt cuplate etan  i robinetele frontale de aer deschise;   
   c) la trenurile de c l tori înc lzite cu abur, tubul de abur este cuplat etan  i cupla electric  este asigurat ;   
   d) la trenurile cu înc lzire electric , conducta general  de înalt  tensiune a trenului a fost legat  la vehiculul feroviar motor conform prevederilor din 
reglement rile specifice. Legarea conductei generale de înalt  tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se execut  în tot timpul anului, indiferent de 
perioada de înc lzire, pentru asigurarea tensiunii de 1500 V necesar  func ion rii instala iilor de climatizare, precum i aliment rii surselor de producere a 
tensiunilor pentru serviciile auxiliare cu care sunt dotate vagoanele;   
   e) diferen a de în l ime între centrele tampoanelor s  nu fie mai mare de 100 mm, respectiv 90 mm între centrele tampoanelor ultimului vagon i 
tampoanelor locomotivei împing toare;   
   f) dac  trenul are vagon WIT, mecanicul de locomotiv  verific  legarea dintre vagonul WIT i primul vagon din tren.   
   (7) Legarea vehiculelor feroviare echipate cu cupl  automat  de vehiculele feroviare echipate cu cuple cu urub, se efectueaz  printr-un dispozitiv de 
cuplare numit cupl  mixt  de trac iune, caz în care ambele vehicule legate trebuie s  fie prev zute cu tampoane; excep ie fac automotoarele echipate cu 
cupl  automat .   
   (8) Legarea între locomotive i vagoanele de c l tori transpuse echipate cu cupl  cu urub se efectueaz  dublu, activându-se ambele cuple, trecând la ul 
cuplei locomotivei printre eclisele cuplei vagonului transpus. În cazul în care la ul cuplei nu poate fi introdus printre eclise, legarea se efectueaz  numai cu 
cupla locomotivei.   
   (9) Legarea i dezlegarea locomotivelor între ele se face de c tre mecanicul ajutor. Legarea se face de c tre mecanicul ajutor al locomotivei care 
sta ioneaz , iar dezlegarea se face de mecanicul ajutor de la locomotiva care se deta eaz . Dac  o locomotiv  este condus  în sistem simplificat i cealalt  
în echip  complet , legarea i dezlegarea locomotivelor se face de mecanicul ajutor. Legarea i dezlegarea locomotivelor între ele când sunt deservite numai 
de mecanic, se face de un agent autorizat al OTF.   
   (10) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct prin instala ii de telecomunica ii sau printr-un agent autorizat al OTF i numai 
dup  ce garnitura a fost asigurat  contra fugirii. Înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, mecanicul va da semnalul "Strânge frâna" cu fluierul locomotivei, 
atât la trenurile de c l tori, cât i la trenurile de marf .   
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   (11) Personalul care efectueaz  dezlegarea locomotivei împing toare legat  la tren i frân  va pune în cârligul de trac iune al vagonului de semnal la ul 
cuplei acestui vagon, semiacupl rile de aer în suporturile respective i va semnaliza regulamentar trenul.   
   (12) Cuplarea sau decuplarea fi ei electrice de înalt  tensiune a trenului la i respectiv de la priza de înc lzire tren a locomotivei de remorcare se execut  
cu respectarea normelor de securitate i protec ie a muncii în vigoare.   
   (13) La trenurile de c l tori remorcate cu locomotive electrice, legarea i dezlegarea cuplelor la vagoane se execut  de c tre agentul OTF, numai dup  ce 
revizorul tehnic de vagoane, electricianul de vagoane sau în lipsa acestuia eful de tren, care execut  legarea, respectiv dezlegarea fi elor electrice a primit 
de la mecanicul de locomotiv  maneta inversorului de mers, maneta de înc lzire i cheia de la cupla electric  i a confirmat verbal c  a fost deconectat  
conducta general  de înalt  tensiune a trenului i întrerupt  la locul unde trebuie s  se execute legarea sau dezlegarea vagoanelor.   
   (14) La trenurile remorcate cu locomotive de tipul LDE 2100 CP, DHE sau GM, legarea i dezlegarea cuplelor la vagoane se execut  de c tre agentul OTF 
numai dup  ce revizorul tehnic de vagoane, electricianul de vagoane sau în lipsa acestora eful de tren, care execut  legarea, respectiv dezlegarea fi elor 
electrice a primit de la mecanicul de locomotiv  cheia de la cupla electric  (numai pentru LDE i GM), cheia de înc lzire tren i cheia de pupitru i a confirmat 
verbal c  a fost deconectat  conducta general  de înalt  tensiune a trenului i întrerupt  la locul unde trebuie s  se execute legarea sau dezlegarea 
vagoanelor.   
   (15) Cele trei chei prev zute la alin. (13) i (14) vor fi p strate de c tre revizorul tehnic de vagoane, electricianul de vagoane sau eful de tren asupra sa pe 
toat  durata conect rii, respectiv deconect rii fi elor electrice de înalt  tensiune, dup  care vor fi înapoiate mecanicului de locomotiv .   
   (16) În cazul în care apar defec iuni la instala iile electrice ale vagoanelor cu ocazia cupl rii fi elor electrice de înalt  tensiune, înainte de remedierea 
defectelor se va proceda conform alin. (12), (13), (14) i (15).   
   (17) Legarea i dezlegarea vagoanelor între ele se execut  de c tre agen ii autoriza i ai OTF.   
   (18) La legarea vagoanelor din trenurile de marf  i mixte, cupla în func iune a aparatului de trac iune trebuie s  fie strâns  pân  la atingerea discurilor 
tampoanelor.   
   (19) La legarea vagoanelor din trenurile de c l tori, cupla în func iune a aparatului de trac iune trebuie s  fie strâns  cu înc  1-2 rota ii dup  atingerea 
discurilor tampoanelor; cupla r mas  liber  se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia se va scurta prin în urubare complet , cu excep ia cuplei de la 
vagonul de semnal care va fi pus  în cârligul de trac iune al acestui vagon.   
   (20) În toate cazurile, agentul autorizat care a efectuat legarea vehiculelor feroviare din compunerea unui tren va egaliza cuplele de la aceste vehicule 
feroviare.   
   (21) R spunderea pentru legarea corect  i starea tehnic  a aparatelor de legare i de trac iune ale vehiculelor feroviare din compunerea oric rui tren 
revine:   
   a) mecanicului de locomotiv , pentru legarea vehiculului feroviar motor de primul vehicul remorcat i pentru starea tehnic  a aparatelor de legare i de 
trac iune ale vehiculului feroviar motor;   
   b) agentului autorizat al OTF, pentru legarea pe care a efectuat-o vehiculelor feroviare remorcate din tren;   
   c) revizorului tehnic de vagoane, pentru starea tehnic  a aparatelor de legare i de trac iune ale vagoanelor din tren.   
   (22) În cazul în care revizorul tehnic de vagoane constat  c  trenul este legat necorespunz tor, va aviza în scris personalul prev zut la alin. (21) lit. b) 
pentru efectuarea leg rii corespunz toare.   
 

CAPITOLUL VI 
Probele frânelor la trenuri   

 
   Art. 41. -  (1) Probele de frân  ce se execut  la trenuri sunt:   
   a) proba complet ;   
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   b) proba par ial ;   
   c) proba de continuitate.   
   (2) Probele de frân  la trenuri se execut :   
   a) în sta iile cu revizori tehnici de vagoane, de c tre ace tia;   
   b) în sta iile unde nu sunt revizori tehnici de vagoane, de c tre agen i autoriza i pentru efectuarea probelor de frân , apar inând OTF.   
   (3) Probele frânelor la automotoarele care circul  f r  c l tori, cu sau f r  remorci, se execut  de c tre mecanicii respectivi, exceptând cazul când circul  în 
regim simplificat, iar la trenurile formate din convoaie de locomotive în stare de serviciu, de c tre mecanicul celei de a doua locomotive.   
   (4) La trenurile compuse din convoaie de locomotive care nu sunt în ac iune, probele frânelor se execut  de cel de al doilea agent autorizat de pe 
locomotiva care remorc  trenul.   
   (5) În timpul execut rii probelor de frân  se interzice mecanicului de locomotiv  s  p r seasc  postul de conducere i s  aib  alte preocup ri în afara celor 
legate de urm rirea pe aparatele de bord ale locomotivei a opera iilor legate de proba frânei.   
   (6) Probele de frân  la automotoarele i remorcile de automotor din seria 790 i DESIRO se execut  conform reglement rilor specifice în vigoare.   
 

Sec iunea 1 
Proba complet    

 
   Art. 42. -  Proba complet  const  din verificarea func ion rii frânelor automate i de mân  la toate vehiculele feroviare remorcate din compunerea unui tren.   
 
    §.1. Cazurile în care se execut  proba complet    
   Art. 43. -  Proba complet  este obligatorie la toate trenurile în urm toarele cazuri:   
   a) în sta iile de compunere a trenurilor;   
   b) în sta iile cu revizori tehnici de vagoane, premerg toare sta iilor vârf de pant , la trenurile de marf  care circul  pe pante mari prev zute în Anexa 12 i 
care parcurg de la sta ia de compunere pân  la sta ia vârf de pant  o distan  de minim 300 km i maxim 350 km, proba executându-se în cadrul reviziei 
tehnice în tranzit;   
   c) când trenul a fost oprit în sta ie, pe timp de iarn , mai mult de 1 or , la o temperatur  sub -15°C, proba executându-se pe baza dispozi iei date de IDM 
prin ordin de circula ie;   
   d) dup  ata area locomotivei de remorcare la un tren care a sta ionat într-o sta ie, mai mult de 3 ore f r  locomotiv , indiferent de temperatur ;   
   e) la dep iri de semnale fixe de circula ie care ordon  oprirea sau m rcilor de siguran  în condi ii neinstruc ionale, indiferent de natura cauzei care a 
generat evenimentul feroviar respectiv;   
   f) la cererea mecanicului de locomotiv  sau a revizorului tehnic de vagoane, când ace tia constat  defec iuni în func ionarea frânei automate sau efect de 
frânare necorespunz tor;   
   g) la grupe de vehicule feroviare, înaintea ata rii sau introducerii lor în trenuri, în sta iile unde exist  mijloace tehnice necesare execut rii acestei probe;   
   h) la cererea personalului cu atribu ii de verificare i control.   
 
    §.2. Mijloace tehnice necesare execut rii probei complete   
   Art. 44. -  Proba complet  se poate executa cu:   
   a) locomotiva de remorcare a trenului;   
   b) automotorul de remorcare;   
   c) rama electric ;   
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   d) instala ii fixe de aer atestate în acest scop, în sta ii echipate cu astfel de instala ii;   
   e) cu o alt  locomotiv , diferit  de cea de remorcare a trenului, în sta ii f r  instala ie fix  de aer.   
 
    §.3. Verific ri care se fac la proba complet    
   Art. 45. -  La proba complet  se verific :   
   a) ie irea aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar din compunerea trenului sau a grupului de vehicule feroviare;   
   b) func ionarea semnalului de alarm  de la vagonul de semnal numai la trenurile de marf , în cazul în care vagonul este prev zut cu semnal de alarm ;   
   c) etan eitatea instala iei de frân  a trenului;   
   d) strângerea frânei automate prin intrarea în ac iune a pistoanelor cilindrilor de frân  i strângerea sabo ilor pe bandaje sau a garniturilor de frân  pe 
discuri la vehiculele feroviare echipate cu frân  cu disc;   
   e) sl birea frânei automate prin retragerea pistoanelor cilindrilor de frân  i îndep rtarea sabo ilor de pe bandaje sau a garniturilor de frân  de pe discuri la 
vehiculele feroviare echipate cu frân  cu disc;   
   f) strângerea i sl birea frânelor de mân  active necesare asigur rii procentului de mas  frânat  pentru men inerea pe loc a trenului pe panta caracteristic  
a sec iei de circula ie, luând în considerare ambele sensuri de mers.   
 
    §.4. Lucr ri preg titoare la proba complet    
   Art. 46. -  (1) În cadrul lucr rilor preg titoare ale probei complete, revizorii tehnici de vagoane, respectiv agen ii autoriza i, verific  la toate vehiculele 
feroviare remorcate din tren, dac :   
   a) toate semiacupl rile de aer sunt cuplate regulamentar, pe un singur rând, iar cele r mase libere s  fie a ezate în suportul de repaus;   
   b) toate robinetele frontale de aer de la semiacupl rile de aer cuplate sunt deschise, cu excep ia celui de la ultimul vehicul feroviar din tren;   
   c) toate schimb toarele de regim "G-P", "G-P-R", "P-R", "G-P-R-Mg" sau "P-R-Mg", precum i robinetele de izolare, sunt a ezate în pozi ia 
corespunz toare, cu excep ia vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria explozibilelor a c ror frân  automat  trebuie s  fie izolat  i mânerul 
robinetului de izolare sigilat;   
   d) toate frânele de mân  sunt sl bite, cu excep ia celor ale trenurilor care sta ioneaz  pe linii cu o declivitate mai mare de 20/00, la care frânele de mân  se 
sl besc numai dup  legarea locomotivei la tren i frân  i efectuarea probei complete.   
   (2) La trenurile de c l tori lucr rile preg titoare prev zute la alin. (1) se completeaz  cu urm toarele condi ii:   
   a) schimb toarele de regim "G-P-R", "G-P-R-Mg", "P-R-Mg" sau "P-R" se a eaz  în pozi ia "R" atunci când tot trenul este compus din vagoane echipate cu 
frân  automat  de mare putere, sau când în compunerea trenului, la trei vagoane cu frân  automat  de mare putere, se afl  cel mult un vagon cu alt tip de 
frân  f r  pozi ia "R" la schimb tor, cu condi ia realiz rii procentului de mas  frânat  stabilit în livretul de mers;   
   b) în trenurile de c l tori care circul  cu viteze mai mari de 140 km/h se admite introducerea vagoanelor cu schimb tor de regim «G-P-R-Mg» sau «P-R-
Mg», având maneta schimb torului de regim pe pozi ia «R-Mg» sau «Mg», cu condi ia realiz rii procentului de mas  frânat  stabilit în livretul de mers;   
   c) când în compunerea trenurilor de c l tori care circul  cu viteze mai mici de 140 km/h se g sesc vagoane cu schimb tor "G-P-R-Mg" sau "P-R-Mg" nu se 
va folosi pozi ia "Mg";   
   d) la trenuri automotoare sau rame electrice, indiferent de viteza de circula ie, se poate folosi pozi ia "Mg";   
   e) în cazul utiliz rii sistemului de semnalizare de control al vitezei ETCS sau în cazul sistemului de semnalizare cu trepte multiple de vitez , în trenurile de 
c l tori se pot introduce vagoane cu schimb tor de regim G-P-R sau P-R, maneta schimb torului a ezându-se în pozi ia R.   
   (3) La automotoarele i remorcile de automotor din seria 790, lucr rile preg titoare în vederea efectu rii probei complete se vor executa în unit ile de 
trac iune, în cadrul lucr rilor prev zute în instruc iunile de între inere, deservire i exploatare a trenului automotor.   
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    §.5. Legarea la tren i frân  a vehiculului feroviar motor   
   Art. 47. -  (1) Legarea regulamentar  la tren a vehiculului feroviar motor - locomotiv , automotor - se face punând la ul cuplei vehiculului feroviar motor în 
cârligul de trac iune al primului vehicul feroviar remorcat din tren.   
   (2) Dup  legarea regulamentar  la tren a vehiculului feroviar motor conform prevederilor art. 40 din prezentul regulament, revizorul tehnic de vagoane sau 
agentul autorizat al OTF deschide robinetele frontale de aer ce urmeaz  a fi legate pentru a constata emisia aerului, suflând astfel conducta general  de aer a 
vehiculului feroviar motor.   
   (3) Suflarea conductei generale de aer a vehiculului feroviar motor se desf oar  în prezen a celui de al doilea agent autorizat de pe locomotiv  sau a 
mecanicului în cazul conducerii simplificate.   
   (4) Dac  în timpul opera iunii de suflare a conductei generale de aer se constat  i ap , scurgerea acesteia din instala ia de frân  i rezervoarele de aer ale 
vehiculului feroviar motor se face de c tre mecanicul vehiculului feroviar în prezen a revizorului tehnic de vagoane, respectiv agentului autorizat al OTF.   
   (5) Dac  dup  suflarea rezervoarelor de aer ale vehiculului feroviar motor mai exist  ap  în instala ia de aer a acestuia, atunci acesta nu se leag  la 
instala ia de frân  a trenului.   
   (6) Dup  efectuarea opera iunilor prev zute la alin. (2), (3) i (4) din prezentul articol, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF cupleaz  pe 
un singur rând semiacupl rile de aer ale primului vehicul feroviar remorcat din tren cu semiacupl rile de aer ale vehiculului feroviar motor i deschide 
robinetele frontale de aer ale celor dou  vehicule feroviare în aceea i ordine, realizând astfel legarea la tren i frân  a vehiculului feroviar motor.   
 
    §.6. Alimentarea conductei generale de aer a trenului   
   Art. 48. -  (1) Dup  legarea la tren i frân  a vehiculului feroviar motor, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF care efectueaz  proba de 
frân  solicit  mecanicului alimentarea conductei generale de aer a trenului la presiunea de regim.   
   (2) La remorcarea cu simpl  trac iune mecanicul vehiculului feroviar motor alimenteaz  conducta general  de aer a trenului, manipulând mânerul robinetului 
mecanicului în pozi ie de alimentare i dac  este cazul, folose te în mod repetat pozi ia de alimentare cu oc de umplere a robinetului mecanicului, pân  când 
presiunea în conducta general  de aer a trenului ajunge la 4,8 bar, dup  care men ine mânerul robinetului mecanicului în pozi ia de alimentare.   
   (3) Dac  trenul este remorcat cu multipl  trac iune, mecanicul vehiculului feroviar motor din capul trenului alimenteaz  conducta general  de aer a trenului 
exclusiv prin manipularea robinetului mecanicului în pozi ia a II-a, f r  ocuri de alimentare în pozi ia I.   
   (4) La remorcarea cu multipl  trac iune, mecanicii celorlalte locomotive din capul trenului, contribuie la alimentarea conductei generale de aer a trenului, 
men inând mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a II-a, pân  la presiunea de 4,8 bar, dup  care manipuleaz  mânerul robinetului mecanic în pozi ie 
neutr .   
   (5) În cazul locomotivelor echipate cu robinetul mecanicului tip ST 125, mecanicul alimenteaz  conducta general  de aer a trenului, manipulând mânerul 
robinetului mecanicului în pozi ia I, pân  când presiunea în conducta general  de aer a trenului ajunge la 4,8 bar, apoi readuce mânerul robinetului 
mecanicului în pozi ia a II-a continuând alimentarea conductei generale pân  la presiunea de regim în aceast  pozi ie.   
 
    §.7. Verificarea ie irii aerului prin robinetul frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren   
   Art. 49. -  (1) Dup  stabilizarea presiunii aerului în conducta general  a trenului la valoarea de 5 bar, respectiv 5,5 bar la trenurile formate numai din 
vagoane transpuse, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF care efectueaz  proba, verific  ie irea aerului din conducta general  de aer a 
trenului prin robinetul frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren, prin deschiderea acestuia, urmat  de montarea manometrului de control i 
verificarea presiunii aerului la urma trenului, presiune care trebuie s  fie minim de 4,7 bar, respectiv 5,1 bar la trenurile formate numai din vagoane transpuse.   
   (2) Verificarea presiunii aerului de la urma trenului cu manometrul de control este obligatorie, indiferent dac  proba complet  se execut  de revizorul tehnic 
de vagoane sau de agentul autorizat al OTF.   
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   (3) Când proba complet  este efectuat  de agen i autoriza i, manometrul de control utilizat la efectuarea acesteia va fi asigurat de c tre OTF care î i 
desf oar  activitatea pe sec iile respective.   
   (4) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, verificarea ie irii aerului la urma automotorului se face astfel:   
   a) se stabile te presiunea de 5 bar în conducta general  de aer a automotorului;   
   b) revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF deschide u i a de la cap tul din urm  al automotorului, pe care este inscrip ionat "Mâner 
sl bire cupl ";   
   c) se ac ioneaz  mânerul de culoare ro ie cu pârghie lung  i se verific  ie irea aerului din conducta general  a automotorului în acela i mod în care se 
verific  continuitatea la un tren format din vagoane clas  obi nuite;   
   d) verificarea presiunii aerului la urma cuplului motor se face de la manometrul situat pe pupitrul postului de conducere din cap tul de unde s-a verificat 
continuitatea conductei generale, presiune care trebuie s  fie de minim 4,8 bar conform instruc iunilor de între inere, deservire i exploatare a trenului 
automotor.   
   (5) Verificarea prev zut  la alin. (4) lit. d) se face numai în cazul probei de frân  executat  de revizorul tehnic de vagoane; pe sec iile cu declivit i mai mari 
de 150/00 aceast  opera ie se va executa similar de c tre agen ii autoriza i ai OTF care execut  proba complet .   
 
    §.8. Verificarea func ion rii semnalului de alarm  de la vagonul de semnal   
   Art. 50. -  Func ionarea semnalului de alarm  de la vagonul de semnal se verific  astfel:   
   a) se izoleaz  conducta general  de aer a vagonului respectiv de conducta general  de aer a trenului prin închiderea robinetului frontal la acest vagon, 
constatându-se existen a unei emisii continue de aer din conducta general  a trenului prin orificiul de emisie al robinetului frontal închis;   
   b) se deschide semnalul de alarm , prin tragere;   
   c) se verific  existen a i starea garniturii de la capacul semnalului de alarm  i func ionarea dispozitivului de închidere;   
   d) se închide semnalul de alarm ;   
   e) se redeschide robinetul frontal de aer de la vagonul la care s-a f cut proba semnalului de alarm .   
 
    §.9. Verificarea etan eit ii instala iei de frân  a trenului   
   Art. 51. -  (1) Etan eitatea instala iei de frân  a trenului se verific  astfel:   
   a) se alimenteaz  instala ia de frân  a trenului la presiunea de regim;   
   b) se manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a III-a;   
   c) se a teapt  egalizarea presiunii în conducta general  de aer a trenului, timp de 10 secunde, dup  care se urm re te sc derea presiunii de aer din 
conducta general ; pierderile de aer maxim admise din conducta general  sunt de:   
   - 0,2 bar timp de 1 minut la trenurile de c l tori;   
   - 0,3 bar timp de 1 minut la trenurile de marf ;   
   - 0,4 bar timp de 1 minut la trenurile formate numai din vagoane transpuse când proba de etan eitate se face de la instala ia fix  de aer.   
   (2) Etan eitatea instala iei de frân  a trenurilor compuse din vagoane de c l tori transpuse se va efectua în conformitate cu reglement rile specifice 
circula iei acestor trenuri.   
   (3) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, se verific  etan eitatea conductei generale de aer a cuplului automotor, numai de c tre mecanic, 
astfel:   
   a) se alimenteaz  instala ia de frân  a cuplului automotor la presiunea de regim de 5 bar;   
   b) se manipuleaz  robinetului mecanicului în pozi ia a III-a;   
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   c) se a teapt  egalizarea presiunii în conducta general  de aer a cuplului automotor timp de 10 secunde, dup  care se urm re te sc derea presiunii de aer 
din conducta general ; pierderile de aer maxim admise din conducta general  sunt de 0,2 bar timp de 1 minut atât în situa iile cu remorc  cât i în situa iile 
f r  remorc .   
   (4) Verificarea etan eit ii la trenurile de marf  formate din vagoane transpuse se va face de c tre mecanic, dup  cum urmeaz :   
   a) se alimenteaz  cu aer instala ia de frân  a trenului la presiunea de regim, manipulându-se robinetul KD2 în pozi ia a II-a. Trenul se consider  alimentat în 
momentul cînd în conducta general  presiunea este de 5,5 bar, iar în rezervorul principal ai locomotivei presiunea este de 10 bar;   
   b) în aceste condi ii, compresorul fiind oprit se a teapt  egalizarea presiunii în rezervorul principal al locomotivei, presiune care descre te cu 0,4-0,5 bar;   
   c) în continuare se men ine mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a II-a m surându-se în cât timp presiunea din rezervorul principal al locomotivei scade 
cu 0,5 bar. Acest timp este în func ie de lungimea trenului i nu trebuie s  fie mai mic de:   
   - 70 secunde, pentru trenuri cu pân  la 100 osii;   
   - 50 secunde, pentru trenuri cu 100 pân  la 150 osii;   
   - 35 secunde, pentru trenuri cu 150 pân  la 200 osii.   
 
    §.10. Verificarea strângerii frânei automate la vehicule feroviare echipate cu frân  cu sabo i   
   Art. 52. -  (1) Dup  verificarea etan eit ii conductei generale, remedierea pierderilor de aer i realimentarea conductei generale de aer a trenului la 
presiunea de 5 bar, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, d  semnalul "Strânge frâna automat ", iar mecanicul d  semnalul 
"Strânge frâna" cu fluierul locomotivei, numai la trenurile de marf  i execut  o frânare de serviciu, cu o sc dere a presiunii de 0,6-0,7 bar.   
   (2) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, dup  verificarea etan eit ii conductei generale, remedierea pierderilor de aer de c tre personalul 
de trac iune i realimentarea conductei generale de aer a trenului la presiunea de 5 bar, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, d  
semnalul "Strânge frâna" la care mecanicul execut  o frânare de serviciu manipulând mânerul robinetului mecanicului ST 125 din pozi ia a 11-a în pozi ia a 
IV-a cu o sc dere de presiune de 0,8 bar în conformitate cu instruc iunile de între inere, deservire i exploatare a trenului automotor.   
   (3) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, dup  efectuarea frân rii de serviciu în condi iile precizate la alin. (2), mecanicul manipuleaz  
mânerul robinetului în pozi ia a III-a, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF verificând intrarea în ac iune a frânelor prin deplasarea 
cursorului de culoare ro ie la ferestrele indicatorului lateral "Frân  strâns  - frân  sl bit " de pe cutia automotorului, în pozi ia "Frân  strâns ".   
   (4) Dup  efectuarea frân rii de serviciu, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, verific  strângerea sabo ilor pe suprafe ele de 
rulare ale ro ilor prin împingere cu ciocanul, cel pu in a uni sabot la fiecare osie.   
   (5) Dac  se constat  frâne automate active sl bite, acestea se noteaz  f r  a se face interven ii la ele.   
 
    §.11. Verificarea sl birii frânei automate la vehicule feroviare echipate cu frân  cu sabo i   
   Art. 53. -  (1) Dup  verificarea strângerii frânelor automate revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF d  semnalul "Sl be te frâna 
automat ", iar mecanicul alimenteaz  conducta general  de aer a trenului la presiunea de 5 bar, respectiv 5,5 bar la trenurile formate numai din vagoane 
transpuse i numai la trenurile de marf  d  semnalul "Sl be te frâna" cu fluierul locomotivei.   
   (2) La trenurile de marf  lungi având între 160-200 osii, alimentarea conductei generale de aer la presiunea de 5 bar trebuie f cut  în pozi ia de alimentare 
a robinetului mecanicului; dac  aceasta nu se poate face, mecanicul va utiliza pozi ia de alimentare cu oc de umplere a robinetului pân  când presiunea în 
conducta general  de aer a trenului se stabilizeaz  la valoarea de 4,8 bar, dup  care manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia de alimentare 
pân  la presiunea de 5 bar.   
   (3) Dup  semnalul "Sl be te frâna" dat de mecanic cu fluierul locomotivei, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, verific  
îndep rtarea sabo ilor de pe suprafe ele de rulare ale ro ilor prin împingere cu ciocanul, cel pu in a unui sabot la fiecare osie.   
   (4) Dac  la verificarea sl birii se constat  frâne automate strânse, acestea se noteaz  f r  a se face interven ii la ele.   
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   (5) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, dup  verificarea strângerii frânei automate, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul 
autorizat al OTF, d  semnalul "Sl be te frâna", la care mecanicul alimenteaz  conducta general  la presiunea de 5 bar prin manipularea mânerului 
robinetului din pozi ia a III-a în pozi ia a II-a.   
   (6) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, verificarea sl birii frânei automate se execut  de c tre revizorul tehnic de vagoane, respectiv 
agentul autorizat al OTF, care va urm ri deplasarea cursorului de culoare ro ie la ferestrele indicatorului lateral "Frân  strâns  - frân  sl bit " de pe cutia 
automotorului în pozi ia "Frân  sl bit ".   
 
    §.12. Frâne automate defecte la strângere i sl bire   
   Art. 54. -  (1) Dup  remedierea defectelor se execut  o nou  strângere i sl bire, verificându-se numai func ionarea frânelor la care s-a intervenit.   
   (2) Frânele automate care nu au corespuns la strângere i sl bire se trateaz  astfel:   
   a) la vagoanele str ine neînmatriculate în România, se izoleaz  i eticheteaz  cu eticheta model R1;   
   b) la vagoanele apar inând OTF în sta ii cu centre de frân  proprii, se repar  sau se izoleaz  i eticheteaz , dup  caz;   
   c) la vagoanele apar inând OTF în sta ii f r  centre de frân , se izoleaz  i eticheteaz  cu etichete model R1.   
   (3) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, în cazul constat rii unor nereguli în func ionarea frânei automate în timpul execut rii probei de 
frân , remedierea neregulilor la frâna automat  se efectueaz  în unit i specializate.   
 
    §.13. Frâna de mân    
   Art. 55. -  (1) Frânele de mân  necesare men inerii trenului pe loc se verific  astfel:   
   a) starea tehnic  a frânelor de mân  se verific  de c tre revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului;   
   b) strângerea i sl birea se verific  de c tre agen ii de tren cu atribu ii în manipularea acestora.   
   (2) Frâna de mân  se consider  defect  atunci când nu realizeaz  strângerea tuturor sabo ilor pe toate ro ile vehiculului feroviar sau boghiului, în func ie de 
tipul constructiv ai timoneriei frânei vagonului.   
   (3) Pentru men inerea pe loc a trenului, se aleg vagoanele cu frâne de mân  cu masele frânate cele mai mari, agen ii de tren fiind obliga i s  identifice 
vagoanele cu frân  de mân  ce le-au fost repartizate pentru manipulare i s  verifice func ionarea lor.   
   (4) La trenurile de c l tori i la vagoanele de c l tori din trenurile mixte, se verific  toate frânele de mân ; acestea trebuie s  fie în stare corespunz toare 
de func ionare.   
   (5) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, verificarea func ion rii frânelor de mân  se va efectua în unit ile de trac iune, conform 
prescrip iilor din instruc iunile de între inere, deservire i exploatare a trenului automotor.   
 
    §.14. Nota de frâne   
   Art. 56. -  (1) Dup  efectuarea probei complete se întocme te formularul "Nota de frâne", în dou  exemplare prin calchiere cu indigo de c tre revizorul 
tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF care a executat proba frânei, din care exemplarul num rul 1 - unicatul - se pred  personalului OTF care 
completeaz  formularul "Ar tarea vagoanelor" pentru trenul respectiv, iar exemplarul al doilea - copia - r mâne la carnet; prevederi de am nunt referitoare la 
locul de predare/primire a formularului "Nota de frâne" se stabilesc de c tre OTF prin reglement ri proprii.   
   (2) Când revizia tehnic  a trenului s-a terminat i proba complet  a fost executat , revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF d  
semnalul: "S-a terminat proba frânei. Frâna automat  este în regul ", dup  care semneaz  foaia de parcurs.   
   (3) În formularul "Nota de frâne" se înscriu vagoanele cu frânele izolate sau defecte, i se eviden iaz  prin marcarea cu "X" în caseta corespunz toare, 
existen a în compunerea trenului, dup  caz, a vagoanelor cu sabo i din materiale compozite tip K sau L-L, a vagoanelor cu frân  automat  nemoderabil  la 
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sl bire, a vagoanelor cu frân  cu disc precum i a vagoanelor cu ro i mici pentru transport automobile; pe baza datelor din acest formular se calculeaz  
tonajul frânat real, respectiv procentul real de mas  frânat  al trenului.   
   (4) Formularul "Nota de frâne" este prezentat i se completeaz  conform Anexei 32, având în vedere urm toarele:   
   a) la trenurile care nu au frâne defecte sau izolate se vor bara toate pozi iile;   
   b) coloanele 2, 3 i 4 se completeaz  cu "DA" conform situa iei existente, iar formularul se închide dup  ultimul vagon înregistrat;   
   c) la vagoanele de c l tori cu instala ie de frân  individual  pe fiecare boghiu, formularul "Nota de frâne" se completeaz  cu indica ia "50%" în cazul în care 
frâna automat  este defect  la un singur boghiu; în acest caz masa frânat  reprezint  50% din masa frânat  înscris  pe vagonul respectiv.   
 
    §.15. Modul de verificare a strângerii i sl birii frânei la vehiculele feroviare echipate cu alte tipuri de frân    
   Art. 57. -  (1) La vehiculele echipate cu garnituri de frecare care ac ioneaz  pe discurile de frân  sau pe membranele ro ilor, verificarea strângerii i sl birii 
se efectueaz  astfel:   
   a) verificarea intr rii în ac iune a frânei automate se face prin apari ia i stabilizarea culorii "RO U" la fereastra indicatorului lateral "RO U-VERDE" de pe 
boghiu sau vagon precum i constatarea unei presiuni de minim 0,6 bar, la manometrul care se afl  pe partea lateral  a boghiului sau vagonului, dac  exist  
din construc ie asemenea manometru;   
   b) verificarea sl birii frânei automate se face prin apari ia i stabilizarea culorii "VERDE" la fereastra indicatorului lateral "RO U-VERDE" de pe boghiu sau 
vagon precum i constatarea unei presiuni de 0 bar, la manometrul care se afl  pe partea lateral  a boghiului sau vagonului, dac  exist  din construc ie 
asemenea manometru;   
   c) la strângerea frânei de mân , la fereastra indicatorului lateral dinspre cap tul vagonului cu frâna de mân  apare culoarea "RO U", iar la sl birea acesteia 
apare culoarea "VERDE";   
   d) lipsa aerului din instala ia de frân  a vehiculului feroviar echipat cu frân  la care garnitura de frecare apas  pe suprafa a lateral  a ro ii este semnalizat  
prin apari ia la fereastra indicatorului lateral aflat pe vagon a unei pl cu e albe cu diagonale negre;   
   e) la vagoanele platform  seria Saadkms pe 10 osii pentru transportat TIR-uri, la care garnitura de frecare apas  pe suprafa a lateral  a ro ii, evaluarea 
st rilor de frânare-sl bire dat  de indicatorii laterali este prev zut  în instruc iuni specifice.   
   (2) Verificarea func ion rii frânei electromagnetice se efectueaz  cu ajutorul dispozitivului de control "MGE2" montat pe p r ile laterale ale vagonului i 
const  în aplicarea i ridicarea patinelor electromagnetice pe i de pe in .   
 

Sec iunea a 2-a 
Proba par ial    

 
   Art. 58. -  (1) Proba par ial  const  din verificarea func ion rii frânelor automate i de mân  ale vagoanelor ata ate sau introduse în tren i la care nu s-a 
efectuat proba complet  înainte de ata area, respectiv introducerea lor în tren.   
   (2) Proba par ial  este obligatorie pentru vagoanele prev zute la alin. (1) i se execut  identic cu proba complet , cu urm toarele deosebiri:   
   a) atunci când grupul de vagoane se introduce în corpul trenului, se verific  în plus func ionarea frânei automate la ultimele trei vagoane din tren cu frân  
automat  activ ;   
   b) verificarea func ion rii semnalului de alarm  de la vagonul de semnal, la trenurile de marf  se face numai când vagonul de semnal a fost înlocuit.   
   (3) La proba par ial  se respect  toate prevederile i se completeaz  toate formularele stabilite pentru proba complet .   
   (4) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, proba par ial  se va executa similar prevederilor de la proba completa a acestora.   
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Sec iunea a 3-a 
Proba de continuitate   

 
   Art. 59. -  Proba de continuitate const  din verificarea continuit ii conductei generale de aer a trenului, astfel:   
   a) la trenurile de c l tori: prin strângerea i sl birea frânei automate a ultimului vagon din tren cu frân  automat  activ , respectiv strângerea i sl birea 
frânei automate a locomotivei din capul trenului;   
   b) la trenurile de marf : prin strângerea i sl birea frânei automate a ultimelor 3 vagoane din tren cu frân  automat  activ , respectiv strângerea i sl birea 
frânei automate a locomotivei din capul trenului.   
 
    §.1. Cazurile în care se execut  proba de continuitate   
   Art. 60. -  (1) Proba de continuitate este obligatorie în urm toarele cazuri:   
   a) ori de câte ori s-a întrerupt ori s-a intervenit la conducta general  de aer a trenului, indiferent de motiv;   
   b) când se schimb  locomotiva sau automotorul de remorcare a trenului;   
   c) când se trece conducerea trenului asupra altei locomotive;   
   d) dup  ata area locomotivei de remorcare a trenului, când proba complet  s-a executat de la instala ia fix  de aer sau de la o alt  locomotiv ;   
   e) dup  ata area sau introducerea în tren a unuia sau mai multor vehicule la care s-a f cut în prealabil proba complet ;   
   f) înainte de plecarea trenului din sta ie sau linie curent , în cazul când durata sta ion rii sau timpul de la terminarea ultimei probe de frân  a dep it 30 
minute;   
   g) la trenurile convoaie în complexe feroviare, care circul  cu vitez  maxim  de 40 km/h, pe sec ii cu declivit i pân  la 150/00 i care au în compunere cel 
pu in 60% din vagoane cu frân  automat  în ac iune; dac  una din aceste condi ii nu este îndeplinit , la aceste trenuri se face proba complet ;   
   h) când se deta eaz  vagoane de la urma trenului de c l tori sau marf ; în acest caz la trenurile de marf , înainte de efectuarea probei de continuitate se 
face verificarea func ion rii semnalului de alarm  de la ultimul vagon din tren, dac  acesta este echipat cu semnal de alarm .   
   (2) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, în toate cazurile prev zute în prezentul regulament, când intervine necesitatea execut rii probei 
de continuitate, în cazul cuplului automotor, în locul acestei probe se va efectua proba complet .   
   (3) La automotoare i remorci de automotor din seria 790, în cazul circula iei la urma trenurilor de c l tori sau de marf , când intervine necesitatea 
execut rii probei de continuitate, aceast  prob  se va efectua conform prevederilor din instruc iunile de între inere, deservire i exploatare a trenului 
automotor, cu deosebirea c  verificarea continuit ii conductei generale de aer a trenului se va efectua prin deschiderea robinetului de golire a conductei 
generale de aer ac ionând mânerul de culoare galben  cu pârghie lung .   
 
    §.2. Condi ii de executare a probei de continuitate   
   Art. 61. -  Proba de continuitate se execut  de la robinetul frontal al ultimului vehicul al trenului la semnalul "Strânge frâna automat " dat de revizorul tehnic 
de vagoane sau de agentul autorizat al OTF.   
 
    §.3. Verific ri care se fac la proba de continuitate   
   Art. 62. -  La proba de continuitate se verific :   
   a) presiunea aerului la urma trenului;   
   b) strângerea i sl birea frânei automate a ultimului vagon din tren cu frân  automat  activ , respectiv strângerea i sl birea frânei automate a locomotivei 
din capul trenului la trenurile de c l tori;   
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   c) strângerea i sl birea frânei automate a ultimelor 3 vagoane din tren cu frân  automat  activ , respectiv strângerea i sl birea frânei automate a 
locomotivei din capul trenului la trenurile de marf .   
 
    §.4. Verificarea presiunii aerului la urma trenului   
   Art. 63. -  (1) Verificarea presiunii aerului la urma trenului cu manometrul de control este obligatorie indiferent dac  proba de continuitate se execut  de 
c tre revizorii tehnici de vagoane sau agen i autoriza i ai OTF, unde nu exist  revizori tehnici de vagoane.   
   (2) Revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF monteaz  manometrul de control la urma trenului i constat  presiunea aerului care trebuie s  
fie de minim 4,7 bar.   
   (3) Când proba de continuitate este efectuat  de agen i autoriza i ai OTF, manometrul de control utilizat la efectuarea acesteia va fi asigurat de c tre OTF 
care î i desf oar  activitatea pe sec iile respective.   
 
    §.5. Verificarea strângerii frânei automate   
   Art. 64. -  (1) Dup  verificarea presiunii aerului la urma trenului cu manometrul de control, revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat al OTF d  
semnalul "Strânge frâna automat ", iar mecanicul izoleaz  conducta general  de aer a trenului de rezervorul principal prin manipularea mânerului robinetului 
mecanicului în pozi ie neutr  i numai la trenurile de marf  d  semnalul "Strânge frâna" cu fluierul locomotivei.   
   (2) Revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, deschide robinetul frontal de la ultimul vehicul al trenului timp de 15 pân  la 20 
secunde, în func ie de lungimea trenului, mecanicul urm rind în acest timp sc derea brusc  a presiunii în conducta general  de aer a trenului i cre terea 
presiunii în cilindrii de frân  ai locomotivei.   
   (3) Revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, verific  strângerea sabo ilor pe suprafe ele de rulare ale ro ilor prin împingere cu 
ciocanul, cel pu in a uni sabot la fiecare osie la ultimele trei vagoane din tren cu frân  automat  activ , la trenurile de marf , respectiv la ultimul vagon din tren 
la trenurile de c l tori.   
   (4) Verificarea intr rii în ac iune a frânei automate la vehiculele feroviare echipate cu frân  cu disc se face prin apari ia i stabilizarea culorii "RO U" la 
fereastra indicatorului lateral "RO U-VERDE" de pe boghiu sau vagon, precum i constatarea în cilindru de frân  a unei presiuni de minim 0,6 bar, la 
manometrul care se afl  pe partea lateral  a boghiului sau vagonului, dac  exist  din construc ie asemenea manometru.   
 
    §.6. Verificarea sl birii frânei automate   
   Art. 65. -  (1) Dup  verificarea strângerii frânei, revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, d  semnalul "Sl be te frâna automat ", iar 
mecanicul realimenteaz  conducta general  de aer a trenului la presiunea de 5 bar, urm rind sc derea presiunii în cilindrii de frân  ai locomotivei i numai la 
trenurile de marf  d  semnalul "Sl be te frâna" cu fluierul locomotivei.   
   (2) Revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF verific  sl birea sabo ilor de pe suprafe ele de rulare ale ro ilor prin împingere cu 
ciocanul, cel pu in a uni sabot la fiecare osie la ultimele trei vagoane cu frân  automat  activ , la trenurile de marf , respectiv la ultimul vagon din tren la 
trenurile de c l tori.   
   (3) Verificarea sl birii frânei automate la vehiculele feroviare echipate cu frân  cu disc se face prin apari ia i stabilizarea culorii "VERDE" la fereastra 
indicatorului lateral "RO U-VERDE" de pe boghiu sau vagon, precum i constatarea unei presiuni de 0 bar, la manometrul care se afl  pe partea lateral  a 
boghiului sau vagonului, dac  exist  din construc ie asemenea manometru.   
   (4) Dac  frânele automate ale vagoanelor au sl bit i manometrul de control a indicat presiunea de minim 4,7 bar la urma trenului, revizorul tehnic de 
vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, dup  executarea probelor de frân  demonteaz  manometrul de control i d  semnalul "S-a terminat proba frânei. 
Frâna automat  este în regul ".   
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    §.7. Semnarea foii de parcurs   
   Art. 66. -  (1) Dup  ce revizorul tehnic de vagoane, respectiv agentul autorizat al OTF, a dat semnalul "S-a terminat proba frânei. Frâna automat  este în 
regul ", semneaz  foaia de parcurs a trenului în urm toarele cazuri:   
   a) când se trece conducerea trenului asupra altei locomotive, men ionând "Efectuat proba de continuitate";   
   b) dup  ata area locomotivei de remorcare a trenului, când proba complet  s-a efectuat de la instala ia fix  de aer sau de la alt  locomotiv ;   
   c) dup  ata area sau introducerea în tren a unuia sau mai multor vehicule feroviare la care s-a f cut în prealabil proba complet ;   
   d) la trenurile convoaie în complexe feroviare, care circul  cu vitez  maxim  de 40 km/h, pe sec ii cu declivit i pân  la 150/00 i care au în compunere cel 
pu in 60% din vagoane cu frân  automat  în ac iune.   
   (2) Când se schimb  vehiculul feroviar motor al trenului, foaia de parcurs va fi semnat  numai când se execut  revizia tehnic  în tranzit.   
   (3) Când proba de continuitate este executat  de c tre mecanicul ajutor, numai este necesar semnarea foii de parcurs.   
 
    §.8. Condi ii impuse probei de continuitate   
   Art. 67. -  Proba de continuitate se consider  executat  regulamentar, atunci când:   
   a) la deschiderea robinetului frontal de aer de la ultimul vehicul, presiunea aerului în conducta general  de aer a trenului a sc zut brusc;   
   b) presiunea în cilindrii de frân  ai locomotivei a crescut i a sc zut normal la evacuarea aerului, respectiv la realimentarea conductei generale;   
   c) mecanicul a primit semnalul "S-a terminat proba frânei. Frâna automat  este în regul " de la revizorul tehnic de vagoane, respectiv de la agentul autorizat 
al OTF.   
 

Sec iunea a 4-a 
Modul de transmitere a semnalelor la executarea probelor de frân    

 
   Art. 68. -  (1) În sta iile în care nu este asigurat  vizibilitatea între locomotiv  i ultimul vehicul din tren, modul de transmitere a semnalelor privind efectuarea 
probelor de frân , atât la strângerea cât i la sl birea frânei, se stabile te în PTE.   
   (2) Semnalele care se dau la efectuarea probelor de frân  se stabilesc prin reglement ri specifice.   
 

Sec iunea a 5-a 
Probe i verific ri ale instala iei de frân  în sta ii vârf de pant    

 
   Art. 69. -  (1) În sta iile vârf de pant  prev zute în Anexa 12, la trenurile de marf  în tranzit, când nu intervin modific ri în compunerea acestora se va 
executa verificarea ie irii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, astfel:   
   a) dup  oprirea trenului în sta ie, mecanicul va efectua sl birea frânelor automate i implicit alimentarea conductei generale de aer a trenului la presiunea de 
regim;   
   b) agentul autorizat al OTF se deplaseaz  la urma trenului i deschide robinetul frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren timp de 15-20 
secunde, în func ie de lungimea trenului, mecanicul urm rind în acest timp sc derea brusc  a presiunii în conducta general  de aer a trenului i cre terea 
presiunii în cilindrii de frân  ai locomotivei.   
   (2) La trenurile în tranzit la care au intervenit modific ri în compunere în sta iile vârf de pant , verificarea func ion rii semnalului de alarm  de la vagonul de 
semnal se face numai dac  vagonul de semnal a fost înlocuit.   
   (3) La trenurile compuse în sta iile vârf de pant , proba frânei se execut  conform instruc iunilor în vigoare, identic probei complete care se efectueaz  
trenurilor în cadrul reviziei tehnice la compunere.   
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   (4) În toate cazurile proba frânelor, respectiv verificarea ie irii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren, în sta iile vârf de 
pant  se execut  cu locomotiva, respectiv automotorul care remorc  trenul.   
   (5) La automotoarele DESIRO nu se execut  prob  complet  în sta iile vârf de pant  prev zute în Anexa 12, orice defect ap rut în circula ia automotorului 
(trac iune, sisteme de frânare i instala ii anexe) fiind semnalat imediat pe ecranul calculatorului de bord.   
 

Sec iunea a 6-a 
Alte reglement ri privind probele de frân    

 
   Art. 70. -  (1) Personalul feroviar cu atribu ii privind executarea probelor frânelor la trenuri, trebuie s  fie instruit, verificat i autorizat în acest scop. 
Instruirea, verificarea i autorizarea se vor face pentru toate tipurile de frân  inclusiv frâne cu disc, frâne nemoderabile la sl bire, precum i pentru vagoane 
echipate cu sabo i din materiale compozite tip K sau L-L.   
   (2) În perioada de înc lzire, la trenurile de c l tori, în timpul efectu rii probei complete sau par iale se întrerupe alimentarea cu abur a instala iilor de 
înc lzire.   
   (3) Se interzice ac ionarea valvelor de desc rcare de la frânele vehiculelor din compunerea trenului, dup  terminarea probelor de frân  i dup  pornirea 
trenului din sta ie, sau dup  oprirea în linie curent , înainte de men inerea pe loc a trenului cu frânele de mân  i f r  ordinul mecanicului.   
   (4) În cazul schimb rii mijlocului de remorcare sau când trenul circul  prin rebrusment, înaintea efectu rii probei de frân , se va ac iona valva de desc rcare 
de la fiecare vagon pentru reducerea presiunii aerului din instala ia de frân , înainte de ac ionarea valvelor de desc rcare, trenurile care sta ioneaz  pe linii cu 
declivit i mai mari de 20/00 vor fi asigurate pentru men inerea pe loc cu frânele de mân .   
   (5) Nu se execut  nici un fel de prob  a frânelor în urm toarele cazuri:   
   a) când se ata eaz  sau se deta eaz  locomotiva împing toare, nelegat  la frân ;   
   b) când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe cel mult dou  intervale de sta ii pe por iuni de linie cu ramp  continu  de 
150/00.   
   (6) Când proba complet  se efectueaz  de la instala ia fix , atribu iile mecanicului revin agentului autorizat, care manipuleaz  robinetul mecanicului de la 
aceast  instala ie.   
   (7) În cazurile în care probele frânelor la trenuri se execut  de c tre agen i autoriza i i apare necesitatea unor interven ii la instala iile de frân  automat , 
ace tia aduc la cuno tin a mecanicului cele constatate. Mecanicul este obligat s  dispun  agen ilor autoriza i m surile corespunz toare.   
   (8) Verificarea duratei de strângere a frânelor automate se execut  cu ocazia repara iilor planificate, a reviziilor intermediare ale frânelor i a repara iilor 
curente.   
   (9) Datele privind compunerea i situa ia frân rii trenului se aduc la cuno tin a mecanicului prin foaia de parcurs.   
   (10) Izolarea frânelor automate i de mân  de la vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria explozibilelor precum i sigilarea acestora se face 
de c tre personalul autorizat în acest sens al OTF.   
   (11) Înainte de expedierea trenului din sta ia de compunere, IDM este obligat s  verifice în formularul "Ar tarea vagoanelor" aranjarea vehiculelor în tren, 
repartizarea vehiculelor cu frâne automate, cu conduct  de trecere i cu frân  de mân , calculul tonajului de remorcat, necesar de frânat i frânat real pentru 
circula ia trenului i pentru men inerea pe loc.   
   (12) Obliga iile prev zute la alin. (11) revin i IDM din sta iile din parcurs în care se modific  compunerea trenului.   
   (13) La trenurile de marf  care circul  pe sec iile prev zute în Anexa 12, atât în sta iile de compunere cât i în sta iile premerg toare sta iilor vârf de pant , 
IDM este obligat s  confrunte datele înscrise în formularul "Ar tarea vagoanelor" cu situa ia de pe teren i s  verifice a ezarea corect  a mânerelor 
schimb toarelor de regim "gol-înc rcat", permi ând îndrumarea trenurilor numai dac  este asigurat procentul de mas  frânat  prev zut în livretul de mers.   
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   (14) Se interzice izolarea frânei la locomotiva sau automotorul care remorc  trenul, precum i blocarea valvelor de desc rcare în pozi ia "deschis"; utilizarea 
valvei de desc rcare este permis  numai pentru evitarea bloc rii ro ilor.   
   (15) La împingerea garniturilor trenurilor de c l tori pe liniile înfundate prev zute cu peron i opritor fix se va folosi dispozitivul suplimentar de frânare, c ruia 
i se va face verificarea func ion rii înainte de împingerea trenului.   
   (16) Când în compunerea trenului de marf  sunt vagoane cu frân  nemoderabil  la sl bire, cu ro i mici pentru transport automobile, cu sabo i din materiale 
compozite tip K sau L-L sau cu frân  cu disc, precum i vagoane transpuse, se va aviza mecanicul de locomotiv  prin ordin de circula ie, pe baza men iunilor 
efectuate de c tre revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat, pe formularul "Nota de frâne". În ar tarea trenului se va men iona existen a acestor tipuri 
de vagoane.   
   (17) Se interzice punerea în mi care a vagoanelor de marf  echipate cu frân  la care garnitura de frecare apas  pe suprafa a lateral  a ro ii, (vagoane cu 
plan eu pentru transport combinat tip Ro-La), f r  a se alimenta instala ia de frân  cu aer la presiunea de regim de 5 bar.   
 

CAPITOLUL VII 
Reglement ri privind frânarea trenului în timpul parcursului   

 
Sec iunea 1 

Verificarea eficacit ii frânei automate   
 
   Art. 71. -  (1) Verificarea eficacit ii frânei automate a trenului se face în urm toarele cazuri:   
   a) dup  plecarea trenului din sta ia de compunere;   
   b) dup  orice fel de prob  a frânei;   
   c) când se schimb  personalul de locomotiv ;   
   d) înainte de angajarea trenului pe o por iune de linie cu panta caracteristic  mai mare de 100/00;   
   e) înainte de trecerea trenului f r  oprire prin sta ia premerg toare sta iei cu linii înfundate;   
   f) dup  plecarea trenului pe o linie curent  închis  i la înapoierea din linie curent  închis ;   
   g) în parcurs, dup  ultima frânare, pe timp cu temperaturi sc zute sub 0°C sau z pad  abundent , se efectueaz  la intervale de 25-30 km la trenuri de 
c l tori care au în compunere vagoane prev zute cu frân  cu disc, sau la trenuri de marf  care au în compunere mai mult de jum tate din vagoane frânate cu 
sabo i din materiale compozite tip K sau L-L exceptând vagoanele transpuse.   
   (2) Verificarea eficacit ii frânei automate se face prin reducerea presiunii în conducta general  de aer a trenului cu 0,6-0,7 bar, urm rindu-se efectul de 
frânare.   
   (3) Verificarea eficacit ii frânei automate la trenurile care au în compunere vagoane cu frân  disc, cu frân  propor ional  cu înc rc tura sau cu sabo i din 
materiale compozite de tip K sau L-L se face prin sc derea presiunii în conducta general  de aer a trenului cu cel pu in 0,7 bar, urm rindu-se efectul de 
frânare.   
   (4) Verificarea eficacit ii frânelor automate la trenurile de c l tori i marf  care au în compunere vagoane transpuse se face în conformitate cu 
reglement rile specifice circula iei acestor tipuri de vagoane.   
   (5) Mecanicul î i alege locul execut rii verific rii eficacit ii frânei astfel încât s  fie sigur c  poate opri trenul în fa a primului semnal întâlnit în cale care ar 
putea ordona oprirea.   
   (6) În cazul plec rii din sta ii situate la baza unei rampe mai mare de 100/00, verificarea eficacit ii frânei automate se face când trenul ajunge pe primul profil 
de linie cu ramp  sub 100/00 printr-o sc dere a presiunii din conducta general  de aer a trenului, care s  permit  mecanicului s  se asigure c  trenul 
frâneaz .   
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   (7) Când mecanicul este avizat prin ordin de circula ie despre sc derea temperaturii mediului înconjur tor sub -15°C, înainte de angajarea pe o por iune de 
linie cu pant  caracteristic  mai mare de 100/00, verificarea eficacit ii frânei automate se face cu oprirea complet  a trenului.   
   (8) În cazul multiplei trac iuni, înainte de angajarea trenului pe o por iune de linie cu pant  caracteristic  mai mare de 100/00, mecanicii de la locomotivele în 
ac iune care nu conduc trenul, trebuie s  urm reasc  efectuarea verific rii eficacit ii frânei automate de c tre mecanicul care conduce trenul, iar în cazul 
când nu se produce efectul de frânare, comunic  prin sta ia de radio-telefon i dau semnalul "Strânge frâna", iar dac  viteza trenului continu  s  creasc  vor 
lua toate m surile pentru oprirea trenului.   
   (9) În cazul unui efect nesatisf c tor de frânare, mecanicul opre te trenul i dup  asigurarea men inerii pe loc, stabile te cauzele care au determinat 
func ionarea necorespunz toare a frânelor i ia m suri de remediere. Mecanicul nu va continua mersul decât dup  înl turarea cauzelor care au provocat 
efectul de frânare nesatisf c tor i dup  efectuarea probei complete.   
 

Sec iunea a 2-a 
Frânarea de serviciu   

 
   Art. 72. -  (1) Frânarea de serviciu se folose te pentru reducerea vitezei i pentru oprirea trenului.   
   (2) Orice frânare trebuie f cut  din timp i cu o sc dere de presiune corespunz toare pentru ca reducerea vitezei, respectiv oprirea trenului s  fie asigurate 
înainte sau la locul stabilit.   
   (3) Frânarea se poate executa în trepte sau total. În cazul trenurilor scurte cu tonaj mare, pe sec iile prev zute în Anexa 12, se reduce presiunea în 
conducta general  cu 0,8-1 bar.   
   (4) A doua treapt  de frânare se execut  dup  ce prima treapt  i-a f cut efectul de frânare.   
   (5) Pentru efectuarea unei frân ri totale se execut  o sc dere a presiunii de 1,5 bar în conducta general , printr-o singur  manipulare a mânerului 
robinetului mecanicului; o sc dere a presiunii mai mare de 1,5 bar la frânarea de serviciu nu m re te efectul de frânare.   
   (6) Mecanicul va ac iona valva de desc rcare a cilindrilor de frân  ai locomotivei numai dac  ro ile acesteia prezint  pericol de blocare.   
   (7) Pentru aprecierea drumului de frânare i alegerea momentului de ac ionare a frânei, la executarea frân rilor mecanicul trebuie s  in  seama de tipul 
frânei, de viteza i compunerea trenului, de profilul liniei, de efectul frân rii constatat la verificarea eficacit ii frânei automate i de timpul de intrare în ac iune 
a frânei automate.   
   (8) Timpul de intrare în ac iune a frânei automate pentru un vagon separat, în cazul frân rii totale, este de 10 secunde la frâna tip c l tori - cu ac iune rapid  
- i de 60 secunde la frâna tip marf  - cu ac iune înceat .   
   (9) Se interzice executarea de frân ri i sl biri repetate la intervale scurte de timp, f r  a a tepta efectul frân rii i f r  a asigura alimentarea conductei 
generale de aer a trenului, întrucât se produc for e de compresie sau întindere în lungul trenului - reac iuni - care pot conduce la epuizarea frânei.   
   (10) Dup  efectuarea frân rilor cu sc derea presiunii mai mare de 0,6-0,7 bar în conducta general , pentru ini ierea sl birii frânei se poate utiliza pozi ia I a 
robinetului mecanicului KD2 pentru un oc nu mai mare de 5 secunde.   
   (11) Atunci când la executarea unei frân ri de serviciu, mecanicul observ  cre terea necomandat  a presiunii în conducta general  de aer a trenului, va lua 
imediat m suri de frânare rapid , deschizând totodat  i semnalul de alarm . Dup  oprirea trenului i men inerea pe loc a acestuia, mecanicul stabile te 
cauza cre terii necomandate a presiunii în conducta general  de aer a trenului i ia m suri corespunz toare.   
   (12) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne nemoderabile la sl bire, dac  mecanicul trebuie s  execute o nou  frânare 
imediat dup  o sl bire a frânei, execut  o sc dere a presiunii în conducta general  de aer a trenului mai mare cu 0,5 bar decât la frânarea anterioar .   
   (13) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne nemoderabile la sl bire, orice cre tere de presiune în conducta general  de aer 
a trenului, dup  o frânare, conduce la sl birea total  a frânei.   
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   (14) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne moderabile la sl bire, defrânarea complet  se realizeaz  numai dup  
restabilirea presiunii de 5 bar în conducta general .   
   (15) În cazul trenurilor de marf , dup  oprire, trenul nu va fi pus în mi care decât dup :   
   a) 4 minute, la trenurile cu pân  la 150 osii;   
   b) 5 minute, la trenurile cu peste 150 osii.   
   (16) La trenurile de c l tori, pentru evitarea ocurilor la oprire, defrânarea se face astfel ca dup  sl birea frânelor, ro ile locomotivei s  se mai roteasc  de 
1-2 ori, cu excep ia sta iilor înfundate unde sl birea frânei se face numai dup  oprirea complet  a trenului.   
   (17) Trenurile de marf  nu se vor defrâna decât dup  oprirea complet .   
   (18) Când în compunerea trenurilor mai mult de jum tate din vagoanele acestora sunt echipate cu sabo i din material compozit tip K i L-L, la circula ia cu 
viteze mai mici de 50 km/h depresiunea în conducta general  va fi mai mare de 0,7 bar.   

Sec iunea a 3-a 
Frânarea rapid    

 
   Art. 73. -  (1) Frânarea rapid  se utilizeaz  când este periclitat  siguran a circula iei, prin aceasta ob inându-se un efect de frânare în timp mai scurt decât la 
frânarea total , iar la unele sisteme de frân  i un efect de frânare mai puternic.   
   (2) Frânarea rapid  se execut  manipulând mânerul robinetului mecanicului în pozi ia de frânare rapid , unde se men ine pân  la oprirea trenului.   
   (3) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  moderabil  la sl bire remorcate cu locomotive echipate cu robinet tip KD2, dup  
oprirea trenului, se manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a IV-a de frânare total , pentru a nu se epuiza ac iunea frânei automate.   
   (4) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  nemoderabil  la sl bire, mânerul robinetului mecanicului se va men ine în pozi ia 
de frânare rapid .   
   (5) La automotoarele i locomotivele echipate cu robinet tip St-60, dup  executarea frân rii rapide, mânerul robinetului mecanicului se manipuleaz  în 
pozi ia a V-a, unde r mâne pân  la oprirea trenului.   
   (6) În cazul automotoarelor echipate cu robinet tip ST 125 dup  efectuarea frân rii rapide, mânerul robinetului mecanicului se manipuleaz  în pozi ia de 
frânare de serviciu a IV-a, pozi ie în care va r mâne pân  la oprirea trenului.   
   (7) La locomotivele echipate cu semnal de alarm , frânarea rapid  se poate face i de la acest semnal.   
   (8) Dac  necesitatea efectu rii unei frân ri rapide apare atunci când controlerul este pe pozi ie de mers sau regulatorul este deschis, se manipuleaz  
mânerul robinetului mecanicului în pozi ie de frânare rapid , dup  care se închide controlerul sau regulatorul.   
   (9) La locomotivele electrice, dup  manipularea controlerului în pozi ia "0" dac  graduatorul nu comand  reducerea for ei de trac iune se va deconecta 
disjunctorul.   
   (10) În timpul frân rii rapide, se ac ioneaz  nisiparul i se dau semnale de strângere a frânelor de mân .   
 

Sec iunea a 4-a 
Frâna direct    

 
   Art. 74. -  (1) Frânarea direct  se utilizeaz  în urm toarele cazuri:   
   a) pentru oprirea locomotivei în puncte unde se cere precizie la oprire;   
   b) când locomotiva circul  izolat  i mecanicul nu folose te frâna automat ;   
   c) pentru asigurarea men inerii pe loc a locomotivei f r  ca mecanicul s  p r seasc  postul de conducere.   
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   (2) Pentru evitarea bloc rii ro ilor în timpul utiliz rii frânei directe, mecanicul urm re te valoarea presiunii în cilindrii de frân  care nu trebuie s  dep easc  
valoarea maxim  prescris  pentru fiecare tip de locomotiv  i automotor.   
   (3) Nu se va folosi simultan frâna direct  i frâna automat , existând pericolul ca frâna s  nu aib  efect corespunz tor.   
   (4) La automotoare, frâna direct  se utilizeaz  în urm toarele cazuri:   
   a) pentru oprirea automotorului în puncte unde se cere precizie la oprire;   
   b) la men inerea pe loc, f r  ca mecanicul s  p r seasc  cabina automotorului;   
   c) la coborârea pe pante;   
   d) ori de câte ori mecanicul consider  c  trenul nu poate fi oprit la locul prev zut;   
   c) la defectarea frânei automate, în cazul automotoarelor cuplate sau a unui singur automotor când circul  f r  remorci pe linii cu pante pân  la 150/00.   
 

Sec iunea a 5-a 
Frânarea trenurilor pe por iuni de linie în pant    

 
   Art. 75. -  (1) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  automat  cu ac iune rapid , nemoderabil  la sl bire, în momentul când 
trenul se angajeaz  pe o linie situat  în pant  cu circa o treime din lungimea sa sau a atins o vitez  mai mic  cu 15-20 km/h fa  de viteza maxim , mecanicul 
execut  o treapt  de frânare cu o sc dere a presiunii de cel pu in 0,6-0,7 bar.   
   (2) Sl birea frânelor în situa ia prev zut  la alin. (1) se face numai dup  ce trenul i-a mic orat viteza astfel încât în timpul defrân rii s  nu ating  viteza 
maxim  înainte de a fi realimentat  conducta general  de aer a trenului i rezervoarele auxiliare la presiunea de 5 bar.   
   (3) Pe por iuni de linie cu pante mari, în timpul realiment rii instala iilor de frân , mecanicul poate utiliza frâna direct  i frâna de mân  a locomotivei.   
   (4) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  automat  cu ac iune înceat , moderabil  la sl bire, mecanicul trebuie s  in  
seama c  intrarea în ac iune a frânei i defrânarea se face cu întârziere, în care scop manipularea mânerului robinetului mecanicului pentru frânarea i 
defrânarea trenului se execut  din timp.   
   (5) Pe por iunile de linie cu pante mai mari de 150/00, defrânarea trenului nu trebuie s  se fac  complet, men inându-se pe întreaga distan  un efect de 
frânare redus, printr-o sc dere a presiunii corespunz toare în conducta general  de aer a trenului, pentru a evita cre terea vitezei peste limitele admise.   
   (6) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  automat  moderabil  la sl bire, în scopul sl birii frânelor, se poate utiliza pozi ia I 
a robinetului mecanicului KD2, pentru un oc scurt dar nu mai mare de 5 secunde.   
   (7) În remorcarea trenului pe pante mari, mecanicul de locomotiv  va evita s  efectueze dup  frânarea total  o frânare rapid , deoarece în aceast  situa ie, 
presiunea de aer în conducta general  de aer a trenului scade la zero i nu se mai pot compensa eventualele pierderi de aer.   
 

Sec iunea a 6-a 
M suri în leg tur  cu frâna automat  

în cazul remorc rii cu mai multe locomotive   
 
   Art. 76. -  (1) Frâna automat  a trenului remorcat cu mai multe locomotive se ac ioneaz  de la prima locomotiv  în ordinea a ez rii în capul trenului, iar la 
celelalte locomotive active se izoleaz  conducta general  de aer a trenului de rezervorul principal, men inându-se în rezervorul principal presiunea de regim.   
   (2) În caz de pericol, mecanicul primei locomotive execut  o frânare rapid  i d  semnalul de alarm  cu fluierul sau sirena locomotivei. La recep ionarea 
semnalului de alarm  dat de mecanicul primei locomotive, ceilal i mecanici manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia de frânare rapid , 
men inându-l în aceast  pozi ie pân  la oprirea trenului, ac ionând în acela i timp nisiparul.   
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   (3) La trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne moderabile la sl bire i locomotive echipate cu robinet al mecanicului tip KD2, 
dup  oprire, mecanicul din capul trenului manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a IV-a - de frânare de serviciu -, iar ceilal i mecanici 
manipuleaz  mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a III-a neutr .   
   (4) Dac  unul din mecanicii celorlalte locomotive observ  mai întâi pericolul, execut  o frânare rapid  i d  semnalul de alarm .   
   (5) Dac  mecanicul locomotivei împing toare, nelegat  la tren i frân , observ  o neregul  la tren care ar pune în pericol siguran a circula iei, închide 
controlerul, respectiv regulatorul, d  semnalul de alarm  i frâneaz  locomotiva, deta ându-se de tren i se va ata a la tren numai dup  oprirea acestuia.   
   (6) Când trenul circul  cu locomotiva împing toare, nelegat  la tren i frân , mecanicul locomotivei de remorcare utilizeaz  frâna automat , numai dup  ce 
mai întâi a dat semnalul "Strânge frâna".   
   (7) În toate cazurile de apari ie a unui pericol mecanicii locomotivelor vor utiliza radiotelefonul pentru comunicarea m surilor ce trebuie luate în scopul 
evit rii pericolului.   
 

Sec iunea a 7-a 
Modul de procedare în cazul frân rii mixte   

 
   Art. 77. -  (1) La trenurile la care s-a defectat par ial frâna automat  în parcurs, continuarea mersului se va face cu frânare mixt , folosindu-se în acela i 
timp frânele automate i de mân .   
   (2) Agen ii de tren vor deservi frânele de mân  de la vagoanele f r  frân  automat  sau cu frân  automat  defect .   
   (3) În cazul când se execut  o frânare de serviciu sau o frânare rapid  se d  mai întâi semnalul "Strânge frâna" dup  care agen ii de pe tren strâng frânele 
de mân  în acela i timp cu ac ionarea frânelor automate.   
   (4) La defrânare se d  mai întâi semnalul "Sl be te frâna", apoi agen ii de tren sl besc frânele de mân  în acela i timp cu sl birea frânelor automate.   
 

Sec iunea a 8-a 
Utilizarea frânei electrice   

 
   Art. 78. -  (1) Frâna electric  poate fi reostatic  sau recuperativ .   
   (2) Frâna de baz  a trenului în toate cazurile este frâna automat .   
   (3) Frâna electric  se utilizeaz  suplimentar, pentru men inerea vitezei în limitele admise la coborârea trenurilor pe pante i pentru reducerea vitezei sau 
pentru scurtarea drumului de frânare în cazurile de urgen , în combina ie cu frâna automat .   
   (4) În toate cazurile oprirea trenului se va realiza cu frâna automat , respectându-se cu stricte e toate prevederile reglement rilor specifice referitoare la 
aceasta.   
   (5) În cazul coborârii trenului remorcat cu multipl  trac iune, frânarea electric  se execut  cu locomotiva din capul trenului, precum i cu una din 
locomotivele intercalate sau cu locomotiva împing toare.   
   (6) Mecanicul de la locomotiva intercalat  sau împing toare ac ioneaz  frâna electric  numai dup  primirea dispozi iei prin radio-telefon de la mecanicul 
care conduce trenul, dup  ce curentul de frânare la locomotiva din capul trenului a atins cel pu in jum tate din valoarea maxim  a curentului de frânare.   
   (7) La trenurile cu dou  locomotive electrice în capul trenului, frânarea electric  se va efectua numai de mecanicul primei locomotive.   
   (8) În cazul defect rii frânei electrice la locomotiva din capul trenului se poate utiliza frâna electric  a celei de a doua locomotive.   
   (9) Frânarea combinat  se utilizeaz  dup  verificarea eficacit ii frânei automate.   
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   (10) În timpul folosirii frân rii electrice, viteza de circula ie la coborârea trenului pe pante va fi mai mic  cu 5 km/h decât viteza maxim  admis , astfel ca 
mecanicul s  aib  timp s  m reasc  ac iunea frân rii automate dac  frâna electric  nu poate fi ac ionat , pentru a nu dep i viteza maxim  a trenului i a 
respecta timpii de mers.   
   (11) În timpul frân rii combinate, nu se admit sc deri de presiune în conducta general  de aer a trenului mai mici de 0,4 bar; excep ie fac trenurile de 
c l tori cu tonaje pân  la 850 t i convoaiele de locomotive electrice care, pe pante pân  la 150/00, se pot frâna numai cu frân  electric .   
   (12) Frânarea combinat  se realizeaz  astfel:   
   a) se execut  o sc dere a presiunii în conducta general  de aer a trenului de cel pu in 0,7 bar;   
   b) se pune în func iune, în mod treptat, frânarea electric , desc rcându-se în acela i timp cilindrii de frân  ai locomotivei pentru a evita blocarea ro ilor;   
   c) se modific  presiunea din conducta general  de aer a trenului astfel încât s  se asigure utilizarea cât mai complet  a frânei electrice.   
   (13) Pentru a se evita dep irea valorii maxime a curentului de frânare prev zut în instruc iunile de exploatare ale respectivului tip de locomotiv  i intrarea 
în ac iune a protec iilor, controlerul se va manipula urm rindu-se indica iile aparatelor de bord.   
   (14) Pentru prevenirea patin rii în cazul unei aderen e sc zute, se va nisipa linia, mic orând la nevoie tensiunea de excita ie.   
   (15) Pentru frânarea locomotivelor electrice izolate se va folosi frâna electric , atât pentru men inerea vitezei, cât i pentru reducerea acesteia pân  la circa 
30 km/h.   
   (16) Pentru frânarea convoaielor de locomotive se va proceda ca în cazul trenurilor de c l tori.   
   (17) Frânarea electric  se va aplica în trepte, evitându-se smuciturile care pot duce la ruperea trenului.   
   (18) În caz de pericol, se aplic  progresiv frânarea electric , atât la locomotiva din capul trenului, cât i la una din locomotivele intercalate sau de la urma 
trenului.   
   (19) În anotimpul rece, frâna automat  cu aer va fi ac ionat  periodic, chiar dac  frânarea electric  este suficient , pentru a preveni înghe area 
echipamentului de frân .   
 

Sec iunea a 9-a 
Obliga iile personalului de locomotiv  i automotor 

în leg tur  cu frânarea trenului   
 
   Art. 79. -  (1) În timpul parcursului mecanicul are urm toarele obliga ii:   
   a) s  urm reasc  presiunea din rezervorul principal al locomotivei i din conducta general  de aer a trenului, astfel încât aceasta s  nu scad  sub valoarea 
de 7 bar respectiv de 5 bar; în cazul în care nu se pot asigura aceste valori ale presiunii, frâna automat  se consider  defect ;   
   b) s  opreasc  trenul printr-o frânare rapid  când personalul care are sarcini de supraveghere prin defilare a trenurilor d  semnale în acest sens, când 
observ  o cre tere sau o sc dere necomandat  a presiunii în conducta general  de aer a trenului, un consum exagerat de aer din rezervorul principal, 
nerevenirea presiunii la valoarea normal  în conducta general  de aer a trenului, sau reducerea anormal  a vitezei i s  ia m suri pentru asigurarea 
men inerii pe loc cu frânele de mân ;   
   c) s  supravegheze func ionarea compresorului i modul de func ionare a frânelor automate din tren.   
   (2) Când personalul cu sarcini de supraveghere prin defilare a trenurilor avizeaz  prin sta ia radio-telefon despre mersul frânat al unor vagoane sau când se 
observ  fum sau scântei de-a lungul trenului, f r  a fi ac ionat  frâna automat , mecanicul care remorc  trenul va lua m suri pentru sl birea frânelor, 
ac ionând pârghia egalizatorului de presiune la robinetul mecanicului KD2 i urm rind efectul asupra vagoanelor respective.   
   (3) În cazul remorc rii trenului cu locomotive echipate cu alte tipuri de robinet al mecanicului, modul de procedare pentru situa ia prev zut  la alin. (2) se va 
stabili prin reglement ri specifice.   
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   (4) Dac  în situa ia de la alin. (2) nu se ob ine sl birea frânelor, mecanicul opre te trenul, ia m suri pentru men inerea pe loc cu frânele de mân , stabile te 
cauza care a generat neregulile i ia m suri corespunz toare.   
   (5) Dac  se constat  defec iuni la frâna automat  a unor vagoane, care impun izolarea lor i în urma recalcul rii procentului de mas  frânat  se constat  c  
este asigurat procentul de mas  frânat  prev zut în livret, se continu  mersul în condi ii normale. Mecanicul va aviza prin sta ia radio-telefon pe IDM despre 
cauza opririi neprev zute a trenului. În cazul în care la prima sta ie cu oprire exist  revizori tehnici de vagoane, se va efectua verificarea vagoanelor 
respective în prezen a unui agent din partida trenului (mecanic ajutor, ef tren, revizor tehnic de vagoane) i se va efectua proba par ial  a vagoanelor a c ror 
frân  a fost izolat .   
   (6) În cazul deschiderii necomandate a semnalului de alarm  la vagoanele din tren, în timpul mersului, mecanicul va solicita în prima sta ie cu revizori 
tehnici de vagoane, verificarea semnalului de alarm  i remedierea defectelor acestuia, dac  timpul de sta ionare permite, în caz contrar verificarea se face la 
sta ia final .   
   (7) În timpul parcursului mecanicul ajutor este obligat ca la ordinul dat de mecanic s  manipuleze frâna de mân  a locomotivei, precum i frâna de mân  a 
vehiculelor feroviare repartizate pentru men inerea trenului pe loc.   
   (8) Când mecanicul devine inapt pentru conducerea locomotivei, mecanicul ajutor manipuleaz  robinetul mecanicului în pozi ie de frânare total , închide 
controlerul sau graduatorul locomotivei, iar dup  oprirea trenului i dup  asigurarea men inerii pe loc a locomotivei ia urm toarele m suri:   
   a) d  semnale de strângere a frânelor de mân  în vederea men inerii pe loc a trenului, la trenurile deservite de agen i;   
   b) anun  prin sta ia radio-telefon IDM solicitând ajutorul necesar;   
   c) asigur  în cel mai scurt timp men inerea trenului pe loc cu frânele de mân , la trenurile nedeservite de agen i;   
   d) d  semnale de alarm  cu fluierul sau sirena locomotivei.   
 

Sec iunea a 10-a 
Men inerea pe loc a trenului în timpul opririi în sta ii   

 
   Art. 80. -  (1) Când trenul este compus din vehicule feroviare echipate cu frân  moderabil  la defrânare i locomotiva este echipat  cu robinet al 
mecanicului care compenseaz  pierderile de aer în pozi ia de frânare de serviciu, men inerea pe loc a trenului se face astfel:   
   a) dac  durata opririi este de cel mult 30 minute, men inerea pe loc a trenului se asigur  cu frâna automat , f când o sc dere a presiunii de 0,6-0,7 bar, cu 
frâna direct  i de mân  a locomotivei, respectiv a automotorului;   
   b) dac  durata opririi este mai mare de 30 minute, men inerea pe loc a trenului se asigur  cu frâna automat  a trenului, cu frâna direct  i de mân  a 
locomotivei i prin strângerea frânelor de mân  de la tren, la semnalul "Strânge frâna" dat de mecanic cu fluierul locomotivei.   
   (2) În cazul prev zut la alin. (1) lit. b) înainte de pornirea trenului, mecanicul procedeaz  astfel:   
   a) alimenteaz  conducta general  de aer la presiunea de 5 bar i se efectueaz  proba de continuitate, men inându-se strânse frânele de mân  ale trenului;   
   b) dup  efectuarea probei de continuitate efectueaz  o frânare de serviciu, apoi d  semnalul de sl bire a frânelor de mân ;   
   c) sl birea frânei automate i pornirea trenului se face numai dup  sl birea frânelor de mân  i semnalul "S-a terminat proba frânei. Frâna automat  este în 
regul " dat de c tre agentul care a efectuat proba frânei.   
   (3) Când trenul are în compunere vehicule feroviare echipate cu frân  nemoderabil  la sl bire sau locomotiva nu este echipat  cu robinet al mecanicului 
care compenseaz  pierderile de aer în pozi ia de frânare de serviciu, men inerea pe loc a trenului se asigur  astfel:   
   a) dac  durata opririi este de cel mult 30 minute în sta ii a c ror platform  este situat  în declivitate de pân  la 60/00 inclusiv, cu frâna automat , f când o 
sc dere a presiunii de 0,6-0,7 bar, cu frâna direct  i de mân  a locomotivei;   
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   b) dac  durata opririi este mai mare de 30 minute, precum i în sta iile a c ror platform  este situat  în declivitate mai mare de 60/00, indiferent de durata 
opririi, cu frânele de mân  ale trenului i cu frâna direct  i de mân  a locomotivei, conducta general  de aer men inându-se alimentat  la presiunea de 5 
bar.   
   (4) În cazul prev zut la alin. (3) lit. b), înainte de pornirea trenului i dup  efectuarea probei de continuitate, mecanicul execut  o frânare de serviciu, dup  
care d  semnalul pentru sl birea frânelor de mân  cu fluierul locomotivei.   
   (5) Când mecanicul se convinge prin agentul trenului sau în lipsa acestuia prin mecanicul ajutor c  toate frânele de mân  au fost sl bite, realimenteaz  
conducta general  de aer.   
   (6) La trenurile de c l tori care sta ioneaz  cel mult 3 minute, pe linii cu declivit i de pân  la 60/00 inclusiv, men inerea pe loc se face numai cu frâna direct  
a locomotivei, mecanicului fiindu-i interzis s  p r seasc  postul de conducere în acest timp.   
   (7) În toate cazurile când se impune oprirea compresorului, men inerea pe loc a trenului se asigur  cu frânele de mân  ale locomotivei i ale vehiculelor 
feroviare din tren.   
   (8) În toate cazurile de efectuare a probei de continuitate pe liniile cu declivit i mai mari de 20/00 sau a probei complete în sta iile vârf de pant , men inerea 
pe loc a trenului se face cu:   
   a) frâna direct  a locomotivei;   
   b) frâna de mân  din postul de conducere al locomotivei;   
   c) frânele de mân  ale trenului;   
   d) sabo i de mân ; dac  este necesar.   
   (9) Sta iile a c ror platform  este amplasat  în declivitate mai mare de 60/00 vor fi aduse la cuno tin  OTF de c tre administratorul infrastructurii feroviare în 
vederea comunic rii întregului personal interesat.   
   (10) Pe toat  durata men inerii pe loc a trenului, se interzice p r sirea locomotivei în acela i timp de c tre mecanic i mecanicul ajutor.   
   (11) Trenurile care au în compunere vehicule feroviare echipate cu frâne nemoderabile la defrânare se vor eviden ia în livretele de mers, cu men iunea 
"Frân  nemoderabil  la defrânare".   
   (12) Men inerea pe loc a locomotivelor electrice i diesel, izolate, se asigur  prin strângerea frânei directe i a frânei de mân  de la postul de conducere 
ocupat sau din sala ma inilor, mecanicului fiindu-i interzis s  p r seasc  locomotiva.   
   (13) Când mecanicul p r se te cabina de conducere, men inerea pe loc a locomotivei se face cu frâna direct  i prin strângerea frânelor de mân  de la 
ambele posturi de conducere sau din sala ma inilor.   
 

Sec iunea a 11-a 
Men inerea pe loc a trenului oprit în linie curent    

 
   Art. 81. -  (1) Când trenul este oprit în linie curent , f r  a avea defec iuni la frâna automat  sau la tren, asigurarea men inerii pe loc, precum i pornirea 
trenului se fac conform prevederilor art. 80 din prezentul regulament.   
   (2) Agen ii care manipuleaz  frânele de mân , inclusiv înso itorii de la locomotivele din tren care nu sunt în ac iune, sunt obliga i ca dup  oprirea trenului, s  
strâng  din proprie ini iativ  frâna de mân  de la vehiculele feroviare pe care le ocup ; celelalte frâne de mân  se vor strânge de c tre agen ii care le 
deservesc, conform notei de repartizare a frânelor de mân , numai la semnalul dat de c tre mecanic.   
   (3) La trenurile de marf  când frânele de mân  nu sunt suficiente pentru men inerea pe loc a trenului, diferen a pân  la tonajul necesar de frânat pentru 
men inerea pe loc se compenseaz  cu sabo i de mân , având în vedere c  un sabot echivaleaz  cu 10 tone mas  frânat .   
   (4) A ezarea sabo ilor de mân  la ro i se va face la vagoanele care nu au frân  de mân  sau aceasta este defect  i în primul rând la vagoanele grele sau 
înc rcate.   
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   (5) Sabo ii de mân  se vor a eza câte unul la o osie montat  i cel mult doi la un vagon.   
   (6) La trenurile men ionate la alin. (3), înainte de expediere se va stabili num rul de sabo i de mân  precum i num rul de agen i necesari pentru a ezarea 
acestora în func ie de lungimea trenului.   
   (7) În cazul în care nu este posibil  împingerea trenului cu locomotiv  sau locomotive în ac iune, pentru scoaterea sabo ilor de sub ro i, trenul se remorc  în 
p r i.   
   (8) Partea de tren care r mâne în linie curent  trebuie s  aib  asigurat procentul de mas  frânat  necesar pentru men inerea pe loc, utilizând dac  este 
cazul i sabo ii de mân  care au fost ridica i de la partea de tren care a fost remorcat  c tre sta ia cea mai apropiat .   
 

Sec iunea a 12-a 
Modul de procedare la demararea trenului oprit în linie curent , 

în condi iile unui spor de rezisten  caracteristic    
 
   Art. 82. -  (1) În cazul unui tren oprit în linie curent , mecanicul va încerca demararea trenului, evitând patinarea locomotivei sau ruperea trenului.   
   (2) Dac  demararea întregului tren nu este posibil  din cauza sporului de rezisten  caracteristic  la demaraj, se trece la remorcarea acestuia dup  cum 
urmeaz :   
   a) în p r i, dac  trenul este deservit de agent autorizat;   
   b) prin împingerea trenului înapoi în sta ie, cu respectarea condi iilor de circula ie ce se impun;   
   c) cu locomotiv  de ajutor împing toare sau în capul trenului, dac  rezisten a cârligului de trac iune al acesteia permite.   
 

Sec iunea a 13-a 
Modul de procedare când trenul a fost oprit 

în linie curent  din cauza producerii unor nereguli la tren   
 
   Art. 83. -  (1) Dac  s-au produs nereguli la frâna automat  - întreruperea conductei generale de aer, manipularea semnalelor de alarm  - sau sunt nereguli 
la tren - înc rc tur  deplasat , vagoane deraiate i alte asemenea - se opre te trenul, folosind toate mijloacele de frânare, i se iau imediat m suri de 
men inerea pe loc a trenului cu frânele de mân , în primul rând a p r ii rupte sau dezlegate.   
   (2) Constatarea i înl turarea neregulilor ap rute se fac de c tre mecanicul ajutor sau alt agent al trenului.   
   (3) Pentru a constata cauzele care au determinat oprirea trenului, mecanicul ajutor va avea asupra sa nota de repartizare a frânelor de mân  repartizate 
pentru men inerea pe loc a trenului, ar tarea vagoanelor, sculele necesare i rechizitele de semnalizare.   
   (4) Mecanicul ajutor sau alt agent al trenului verific  dac  sunt vagoane deraiate, înc rc tur  deplasat , obiecte sau piese c zute din vagoane, dac  nu 
este afectat gabaritul liniei vecine, dac  sunt vehicule feroviare legate neregulamentar, semnale de alarm  manipulate i dac  vagonul de semnal este 
semnalizat corespunz tor.   
   (5) Când configura ia terenului permite, verificarea trenului se va face pe ambele p r i.   
   (6) În cazul neregulilor care nu au putut fi remediate de c tre mecanicul ajutor, mecanicul este obligat s  ia m surile care se impun.   
   (7) La trenurile remorcate cu o singur  locomotiv , dac  este necesar  interven ia mecanicului pentru constatarea i remedierea neregulilor, acesta se va 
putea deplasa la fa a locului numai dac  trenul se afl  pe o linie cu declivitate mai mic  de 150/00 i mecanicul ajutor s-a reîntors pe locomotiv .   
   (8) Dac  trenul se afl  pe o linie cu declivitate de 150/00 sau mai mare, mecanicului îi este interzis s  p r seasc  locomotiva i dac  este cazul solicit  
locomotiv  de ajutor.   
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   (9) Când remorcarea se face cu multipl  trac iune, sarcinile mecanicului ajutor referitoare la constatarea i înl turarea neregulilor revin mecanicului 
locomotivei a doua, în ordinea a ez rii în tren.   
   (10) Atunci când se fac interven ii la conducta general  de aer a trenului, indiferent de valoarea declivit ii, dup  eliminarea defectelor, mecanicul 
realimenteaz  conducta general  la presiunea de regim i efectueaz  o prob  de continuitate, chiar dac  durata sta ion rii este mai mic  de 30 minute.   
   (11) Când locomotiva este deservit  numai de mecanic, constatarea i înl turarea neregulilor ap rute la tren, se face de c tre eful de tren, respectiv eful 
de manevr .   
   (12) Când oprirea trenului se datoreaz  unor defec iuni ce nu pot fi remediate de eful de tren, acesta r mâne pe locomotiv , iar mecanicul se deplaseaz  
la tren pentru remedierea defec iunilor, cu excep ia cazurilor în care trenul este oprit pe o linie cu declivitate mai mare de 150/00, situa ie în care mecanicul nu 
are voie s  p r seasc  locomotiva, urmând s  solicite mijloace de ajutor.   
 

Sec iunea a 14-a 
M surile care trebuie luate în cazul defect rii totale sau par iale 

a frânei automate, în linie curent  în cazul în care nu se mai 
asigur  procentul necesar de mas  frânat  prev zut în livretul de mers   

 
   Art. 84. -  (1) La defectarea total  sau par ial  a frânei automate a trenului în linie curent , mecanicul procedeaz  la oprirea imediat  a trenului, folosind 
toate sistemele de frânare.   
   (2) Dup  oprirea trenului, indiferent de valoarea declivit ii liniei, personalul de locomotiv  asigur  men inerea pe loc a trenului, face constatarea defec iunii, 
inând seama de prevederile art. 83 din prezentul regulament, procedându-se astfel:   

   a) dac  pe por iunea de linie care a r mas de parcurs pân  la prima sta ie, valoarea declivit ii este de cel mult 150/00 i cu frânarea automat  sau mixt  se 
poate asigura cel pu in procentul de mas  frânat  corespunz tor vitezei de 30 km/h din Anexele 16-24 i 33, trenul va circula pân  la prima sta ie cu cel mult 
20 km/h;   
   b) dac  pe por iunea de linie care a r mas de parcurs pân  la prima sta ie, valoarea declivit ii este mai mare de 150/00, se interzice continuarea mersului 
f r  restabilirea condi iilor normale de func ionare a frânei automate i mecanicul avizeaz  IDM din sta ia cea mai apropiat  despre aceasta;   
   c) când în urma interven iilor f cute la frâna automat  a trenului se asigur  cel pu in procentul de mas  frânat  prev zut în livret, trenul va circula pân  la 
prima sta ie cu viteza de cel mult 30 km/h;   
   d) în cazurile de la lit. a), b) i c) se face proba de continuitate.   
   (3) În cazul în care nu se asigur  continuitatea conductei generale de aer pe toat  lungimea trenului (se rupe conducta general  de aer, se smulg tuburile 
de aer din tu  sau robinetele frontale de aer din filet) i defectul nu se poate remedia în linie curent , se va remorca trenul în p r i pân  la prima sta ie, 
procedându-se astfel:   
   a) vagonul cu instala ia de frân  automat  defect , care nu permite continuitatea conductei generale de aer a trenului, va fi ultimul vagon al primei p r i, 
dac  are frâna de mân  activ ;   
   b) dac  vagonul nu are frân  de mân  sau are i aceasta este defect , se va ata a dup  acesta unul sau mai multe vagoane cu frân  de mân  activ , care 
s  poat  asigura frânarea i men inerea pe loc a grupului de vagoane nelegate la conducta general  de aer a trenului.   
   (4) Dup  sosirea trenului respectiv în sta ie, eful de tren sau mecanicul ajutor, comunic  IDM cauzele opririi în linie curent .   
   (5) Continuarea mersului trenului se va reglementa de c tre operatorul de la regulatorul de circula ie, care va dispune, dup  caz, m surile necesare 
(locomotiv  de ajutor, revizor tehnic de vagoane).   
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   (6) Se interzice continuarea circula iei trenului din sta iile unde exist  condi ii de restabilire a func ion rii normale a frânelor automate ale trenului i asigur rii 
cel pu in a procentului de mas  frânat  prev zut în livretul de mers pentru trenul respectiv, f r  remedierea defectelor constatate la frânele automate ale 
vehiculelor feroviare i cu procentul de mas  frânat  neasigurat.   
   (7) În cazul trac iunii electrice, dispari ia tensiunii din linia de contact înseamn  defectarea total  a frânei automate a trenului; în acest caz mecanicul trebuie 
s  opreasc  imediat trenul.   
   (8) Dac  în timp de 5 minute tensiunea nu a revenit în linia de contact, mecanicul ia m suri pentru men inerea pe loc a trenului cu frânele de mân , iar dac  
este necesar i cu sabo i de mân .   
   (9) În cazul când locomotiva trenului s-a oprit sub zona neutr , mecanicul solicit  locomotiv  de ajutor i se va proceda ca la alin. (8) din prezentul articol.   
   (10) Când zona neutr  permite scurtcircuitarea, mecanicul solicit  prin radio-telefon introducerea tensiunii în linia de contact.   
   (11) Când trenul se remorc  cu multipl  trac iune, celelalte locomotive care nu sunt situate în zona neutr  vor participa la scoaterea locomotivei trenului din 
zona neutr .   
   (12) În cazul defect rii frânei automate a locomotivei trenului, continuarea mersului se face numai cu locomotiv  de ajutor.   
 

CAPITOLUL VIII 
Obliga iile agen ilor de tren   

 
Sec iunea 1 

Obliga iile agen ilor de tren în parcurs, 
în leg tur  cu frânarea trenului   

 
   Art. 85. -  (1) La trenurile de c l tori agentul de tren este obligat s  închid  semnalul de alarm  la vehiculul din cauza c ruia s-a oprit trenul, numai la 
ordinul mecanicului; mecanicul va raporta cauza opririi trenului la prima sta ie cu oprire.   
   (2) În vederea opririi trenului, agentul de tren va trage semnalul de alarm  în urm toarele cazuri:   
   a) când observ  defecte tehnice sau deplasarea înc rc turii la vehiculele feroviare, c deri de stânci sau alte obstacole, deterior ri la linie, semnale de oprire 
date de c tre agen ii de linie, neobservate de mecanic;   
   b) la semnalul de alarm  dat de mecanic.   
   (3) La orice oprire în linie curent  sau în sta ie, agentul de tren trebuie s  manipuleze:   
   a) frâna de mân  pe care o deserve te, din proprie ini iativ ;   
   b) celelalte frâne de mân  repartizate prin nota de repartizare a frânelor de mân  la semnalul "Strânge frâna" dat de mecanic.   
   (4) În cazul ruperii sau dezleg rii trenului, agen ilor de tren le este interzis s  închid  robinetul frontal de aer de la vagon f r  ordinul mecanicului.   
   (5) La vagoanele de c l tori echipate cu semnal de alarm  cu comand  pneumatic  sau electromagnetic , recunoscute dup  inscrip ia de pe cutia 
vagonului, în cazul când acesta a fost activat - tras -, se va rearma prin introducerea cheii p trate în cutia semnalului de alarm  i rotirea acesteia în sensul 
ar tat de s geat .   
   (6) În cazul trenurilor care circul  cu deservirea minim  prev zut  în reglement rile specifice în vigoare, obliga iile agen ilor de tren, în leg tur  cu frânarea 
trenului în parcurs se exercit  astfel:   
   a) de eful de tren sau în lipsa acestuia de c tre alt agent autorizat în func ia de ef tren;   
   b) de mecanicul ajutor în lipsa personalului men ionat la lit. a).   
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Sec iunea a 2-a 
Obliga iile agen ilor de tren în parcurs, în cazul opririi 

neprev zute a trenului remorcat cu locomotiva deservit  
numai de mecanic - f r  mecanic ajutor   

 
   Art. 86. -  (1) În cazul opririi neprev zute a trenului în linie curent  se va proceda conform reglement rilor specifice, mecanicul locomotivei comunicându-i 
efului de tren prin sta ia radio-telefon cauza opririi neprev zute a trenului i m surile necesare, dup  caz.   

   (2) În cazul când nu se poate comunica prin radio-telefon, mecanicul va da cu fluierul locomotivei semnalul acustic "Aten ie", imediat dup  oprirea trenului în 
fa a semnalului ce ordon  oprirea sau când opre te din alte cauze. eful de tren trebuie s  recep ioneze semnalul "Aten ie" dat de c tre mecanic cu fluierul 
locomotivei i r mâne la post pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.   
   (3) La oprirea neprev zut  a trenului din cauza pierderii capacit ii mecanicului de a conduce, sau când este necesar  prezen a efului de tren pe 
locomotiv  i nu se d  semnalul "Aten ie", eful de tren trebuie s  se prezinte din proprie ini iativ  la locomotiv  procedând astfel:   
   a) manipuleaz  robinetul mecanic în pozi ia de frânare rapid , strânge frâna de mân  i frâna direct , manipuleaz  controlerul, respectiv graduatorul i 
inversorul de mers al locomotivei pe pozi ia "0";   
   b) asigur  men inerea pe loc a trenului;   
   c) opre te motorul Diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electric , dup  caz;   
   d) d  semnalul acustic "PERICOL" cu fluierul sau sirena locomotivei;   
   e) comunic  cu sta ia cea mai apropiat , f r  a p r si postul de conducere al locomotivei, folosind toate mijloacele posibile - conductori de bilete, sta ia de 
radio-telefon - i solicit  mijloace de ajutor, respectiv locomotiv  sau mecanic de schimb, dup  caz.   
   Art. 87. -  Anexele 1-33 fac parte integrant  din prezentul regulament.   
 

ANEXA Nr. 1 
la Regulamentul nr. 006   

 
Date caracteristice ale locomotivelor 

cu abur în exploatare pe infrastructura feroviar    
 

                     
 

Nr. 
crt. 

LOCOMOTIVA TENDERUL LOCMOTIVA I TENDERUL 

 

Seria Num rul Cate- 
goria 

Viteza 
maxim  
(km/h) 

Raza 
minim  
de în- 
scri- 

ere în 
curb  
(m) 

Masa 
maxim  
pe osii 

(t) 

Nr. 
de 
osii 

Masa (t) Dis- 
tan a 
între 
tam- 

poane 
(m) 

Masa (t) Masa frânat  (t) 

 în 
stare 
goal  

în 
stare 
înc r- 
cat  

în stare 
goal  

în 
stare 
înc r- 
cat  

în stare de serviciu în stare goal  

 
frâna de 

mân  
frâna 

automat  
frâna de 

mân  
frâna 

automat  

 locom. tender locom. tender locom. tender locom. 

 
1 130500 - 1-3-0 90 125 16,4 3 19,4 44,0 17,16 76,8 106,9 - 25 48 38 - 19 43 

 
2 230000 - 2-3-0 100 150 17,2 4 26,2 60,2 18,60 97,0 139,9 - 26 51 40 - 26 49 

 
3 324000 401-993 1-3-1 75 135 11,2 3 15,3 37,8 17,59 70,6 99,9 - 25 42 25 - 15 35 

 
4 131000 - 1-3-1 65 100 13,1 - - - 11,87 46,5 59,0 26 - 35 - 26 - 28 
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5 375500 504-934 1-3-1 60 100 11,0 - - - 10,93 41,0 53,6 26 - 30 - 26 - 22 

 
6 231000 2201-

2240 
2-3-1 126 160 17,2 4 21,0 53,0 20,83 102,0 143,4 - 26 42 40 - 21 36 

 
7 40000 001-112 0-4-0 55 100 17,1 3 22,0 45,5 18,29 82,9 113,9 - 25 65 32 - 22 60 

 
8 140100 101-165 1-4-0 65 200 18,1 4 24,5 54,4 20,38 93,0 128,6 - 26 54 35 - 24 60 

 
9 140200 220-351 1-4-0 60 100 15,2 3 18,5 41,5 17,45 80,3 109,8 - 25 45 36 - 18 36 

 
10 40 D 1-4-1 40 100 12,1 - - - 11,38 57,1 71,3 26 - - - 26 - - 

   001-010  110 170 18,6 4 29,2 68,2 23,50 142,3 191,7 - 26 72 50 - 26 68 

 
11 142000 023-025 1-4-2                 

 
050-051 18,3 4 29,2 71,2 23,50 141,3 193,7 

   011-022                  

 
023-049 

 
052-074 45 35 - 18 45 

 
12 50000 001-080 0-5-0 50 100 14,1 3 18,5 51,5 17,29 81,2 110,9 - 20 70 32 - 22 65 

 
13 50100 101-234 0-5-0 60 150 14,4 3 22,0 45,5 18,01 87,1 117,2 - 26 70 32 - 24 68 

 
243-335 60 150 15,0 3 23,8 47,3 18,92 92,0 122,1 - 26 70 32 - 24 68 

 
i 336-773 60 150 15,2 3 23,8 47,3 18,94 92,2 122,7 - 26 70 32 - 24 68 

 
501000 774-858 

 
100-
1010 

70 150 15,6 3 24,5 48,8 18,92 95,5 125,6 - 26 70 32 - 24 70 

 
14 150000 002-240 1-5-0 80 125 15,3 4 26,0 66,0 22,89 101,5 151,7 - 26 70 32 - 26 68 

 
1001-
1030 

 
i 1031-

1120 
80 125 15,3 4 20,1 66,1 23,06 95,6 151,8 - 26 70 32 - 26 68 

 
1501000 241-276 80 125 16,25- 

16,60 
4 28,53- 

28,27 
66,32- 
67,08 

22,94 110,68- 
113,86 

156,6- 
158,3 

- 26 70 32 - 26 68 

 
Locomotive cu abur   

 
   Art. 1. -  (1) La locomotivele cu abur valoarea vitezei minime, la tonajul maxim, nu trebuie s  fie mai mic  de 15 km/h.   
   (2) Vitezele maxime ale trenurilor remorcate cu locomotive cu abur, în condi iile prev zute în tabelul din prezenta anex , sunt valabile numai când acestea 
circul  cu co ul înainte.   
   (3) Vitezele maxime ale trenurilor, când una sau mai multe locomotive cu abur din tren circul  cu tenderul înainte, indiferent de locul de a ezare în tren, sunt 
de 60 km/h la tendere pe boghiuri i de 50 km/h la tendere f r  boghiuri, îns  nu vor dep i vitezele stabilite în tabelul din prezenta anex .   
   (4) Vitezele maxime ale trenurilor remorcate cu locomotive tender se stabilesc ca i în cazul locomotivelor cu abur când circul  cu co ul înainte.   
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   (5) Vitezele maxime admise în curbe pentru locomotivele cu abur seria 50100 sunt prev zute în Anexa 11 la prezentul regulament, ele fiind obligatorii i în 
cazul când aceste locomotive se transport  neactive în tren sau în convoi.   
   (6) În cazurile de la alin. (5), mecanicul va fi avizat prin ordin de circula ie, men ionându-se seria i pozi ia locomotivei în tren, cu co ul sau cu tenderul 
înainte, por iunea de linie i viteza de circula ie restric ionat .   
   (7) Gestionarul infrastructurii feroviare publice va stabili i va comunica atât subunit ilor din subordine cât i operatorilor de transport feroviar interesa i 
por iunile de linie pe care locomotivele seria 50100 circul  cu viteze restric ionate din cauza curbelor.   
   Art. 2. -  (1) La trenurile remorcate cu locomotive cu abur, cu dubl  trac iune pe întreaga sec ie de remorcate, locomotivele se a eaz  în capul trenului 
astfel:   
   a) La trenurile de c l tori:   
   - locomotiva cu viteza cea mai mare;   
   - locomotiva care are pompa de aer cu debit mai mare, când vitezele sunt egale.   
   b) La trenurile de marf :   
   - locomotiva care are pompa de aer cu debit mai mare;   
   - locomotiva cu ro i alerg toare, când debitele pompelor de aer sunt egale.   
   (2) La trenurile de marf  care circul  pe sec iile cu pante mari prev zute în Anexa 12, în cazul remorc rii trenurilor cu locomotive cu abur, se va ata a în 
capul trenului, în afar  de locomotiva trenului, înc  o locomotiv  având pompa de aer sau compresorul în stare corespunz toare de func ionare.   
   (3) Se interzice cuplarea locomotivelor seria 150000 cu co urile fa  în fa .   
   (4) Circula ia locomotivelor cu abur în remorcarea trenurilor se face cu co ul înainte.   
   (5) La trenurile de persoane, la trenurile de serviciu i atunci când nu sunt posibilit i de întoarcere a locomotivei cu abur pe placa turnant , locomotiva 
poate circula cu tenderul înainte, cu respectarea vitezelor maxime admise în acest caz.   
   Art. 3. -  (1) Tonajul maxim la trenurile ce revine locomotivelor cu abur ca locomotive împing toare se reduce cu 10%.   
   (2) Tonajele trenurilor de c l tori se reduc dup  cum urmeaz :   
   a) cu 10% la trac iunea cu abur când temperatura mediul ambiant este cuprins  între -10°C i -20°C;   
   b) cu 20% la trac iunea cu abur când temperatura mediul ambiant scade sub -20°C.   
   (3) Masa frânat  la locomotivele cu abur care nu sunt în ac iune în tren se stabile te conform tabelului din prezenta anex .   
   (4) Masa proprie a locomotivelor i a tenderelor, care nu sunt în ac iune, se ia în calcul la stabilirea tonajului trenului, iar masa frânat  a acestora se ia în 
calcul la tonajul frânat al trenului.   
   Art. 4. -  (1) Frânele automate i de mân  ale locomotivelor în ac iune, precum i frânele automate ale tenderelor trebuie s  fie active.   
   (2) Mânerul schimb torului de regim, atât la locomotive cât i la tendere, se manipuleaz  în pozi ie corespunz toare trenului remorcat.   
   (3) Frâna automat  a tenderelor i a locomotivelor cu abur care nu sunt în ac iune se izoleaz .   
   (4) Locomotivele cu abur, în stare rece, trebuie s  aib  bielele cuplare montate, iar bielele motoare i barele de ac ionare a mecanismului motor exterior de 
distribu ie demontate.   
   (5) Trenurile de marf , care au în compunere locomotive cu abur în stare rece, nu vor dep i vitezele maxime prev zute în Anexa 10 din prezentul 
regulament.   
   (6) Locomotivele cu abur în stare rece, care au bielele motoare i bielele cuplare demontate, se transport  numai în trenuri speciale f r  a dep i viteza 
maxim  de 40 km/h.   
   (7) La circula ia locomotivelor cu abur cu tenderul înainte, viteza se limiteaz  la viteza maxim  admis  în acest caz.   
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   Art. 5. -  La locomotivele cu abur la care echipamentele de frân  ale tenderelor nu sunt prev zute cu dispozitive de reglare automat  a masei frânate în 
func ie de înc rc tur  i înc rc tura tenderului este sub ½ din cea normal , dup  executarea unei frân ri de serviciu, se va ac iona valva de desc rcare, 
pentru a evita blocarea ro ilor.   
   Art. 6. -  În timpul frân rii rapide, la locomotivele cu abur se ac ioneaz  nisiparul, se dau semnale de strângere a frânelor de mân  i dac  este cazul se d  
i contrapresiune.   

 
ANEXA Nr. 2 

la Regulamentul nr. 006   
 

Condi ii constructive i tehnice pentru admiterea vagoanelor 
în trenurile de c l tori i de marf  în func ie de vitezele maxime 

de circula ie a trenurilor   
 

     
 Tipul trenurilor Tipul frânei Tipul i caracteristicile 

vagoanelor 

Vitezele 
maxime 
(km/h) 

 1 2 3 4 

 

Trenuri de c l tori frân  automat  de 
mare putere cu 
ac iune rapid  i 
Frân  
electromagnetic  

Vagoane de c l tori i vagoane 
de serviciu (po tal, furgon) cu 4 
sau mai multe osii, cu structur  
metalic , echipate cu frân  
automat  de mare putere cu 
ac iune rapid , cu schimb tor de 
regim "marf -persoane-rapid" 
("G-P-R"), "marf -persoane-
rapid-magnetic " ("G-P-R-Mg"), 
"persoane-rapid" ("P-R") sau 
"persoane-rapid-magnetic " ("P-
R-Mg"), cu durata de cel mult 12 
luni de la ultima revizie 
periodic , iar viteza înscris  pe 
vagon de 160 km/h sau mai 
mare. 

160 

Vagoane de c l tori i vagoane 
de serviciu (po tal, furgon) cu 4 
sau mai multe osii, cu structur  
metalic , echipate cu frân  
automat , de mare putere cu 
ac iune rapid , cu schimb tor de 
regim "marf -persoane-rapid" 
("G-P-R"), "marf -persoane-
rapid-magnetic " ("G-P-R-Mg"), 
"persoane-rapid" ("P-R") sau 

140 
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"persoane-rapid-magnetic " ("P-
R-Mg"), cu durata de cel mult 24 
luni de la ultima revizie 
periodic , iar viteza înscris  pe 
vagon de 140 km/h sau mai 
mare. 

frân  automat  de 
mare putere cu 
ac iune rapid  pentru 
Vagoane de c l tori 
sau Frân  automat  
cu ac iune rapid  tip 
c l tori pentru 
vagoane de marf  

vagoane de c l tori i vagoane 
de serviciu cu 4 sau mai multe 
osii, precum i vagoane de 
înc lzit trenurile de c l tori - 
WIT, cu structur  metalic , 
echipate cu frân  automat  de 
mare putere cu ac iune rapid  
sau frâna automat  cu ac iune 
rapid  tip c l tori, cu schimb tor 
de regim "marf -persoane-rapid" 
"G-P-R", "marf -persoane-rapid-
magnetic " ("G-P-R-Mg"), 
"persoane-rapid" ("P-R"), 
"persoane-rapid-magnetic " ("P-
R-Mg") sau f r  schimb tor de 
regim al frân rii, dar frân  
func ioneaz  în regim de 
"persoane", cu durata de cel 
mult 30 luni de la ultima revizie 
periodic  pentru vagoanele de 
c l tori i vagoanele de serviciu 
i cel mult 48 de luni de la ultima 

revizie periodic  pentru 
vagoanele de înc lzit trenurile 
de c l tori - WIT, iar viteza 
înscris  pe vagon de 120 km/h 
sau mai mare. 

120 

Vagoane de marf  care poart  
semnul "SS" echipate cu frân  
automat  cu ac iune rapid  tip 
c l tori, cu schimb tor de regim 
"marf -persoane" ("G-P") i 
dispozitiv de frânare progresiv  
a sarcinii, având durata de cel 
mult 6 luni de la ultima revizie 
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periodic . 

 Vagoane de c l tori i vagoane 
de serviciu pe 4 sau mai multe 
osii, vagoane de înc lzit 
trenurile de c l tori - WIT, cu 
structur  metalic , frân  
automat  cu ac iune rapid  tip 
c l tori, cu cel mult 30 luni de la 
ultima revizie periodic , 
respectiv 48 luni de la ultima 
revizie periodic  în cazul 
vagoanelor de înc lzit trenuri de 
c l tori - WIT, precum i remorci 
pe 4 osii, cu durata de cel mult 
30 luni de la ultima revizie 
periodic , iar viteza înscris  pe 
vagon de 100 km/h sau mai 
mare. 

100 

Frân  automat  cu 
ac iune rapid , tip 
c l tori 

Vagoane de marf  care poart  
semnul "S" sau "SS", echipate 
cu schimb tor de regim "marf -
persoane" ("G-P") i având 
durata de cel mult 12 luni de la 
ultima revizie periodic . 

 

Vagoane de c l tori, remorci i 
vagoane de serviciu pe 2 sau pe 
4 osii, precum i vagoane de 
înc lzit trenurile de c l tori - 
WIT cu structur  metalic  sau 
de lemn, cu frâna automat  cu 
ac iune rapid  tip c l tori cu 
durata de cel mult 30 luni de la 
ultima revizie periodic , 
respectiv 48 luni de la ultima 
revizie periodic  în cazul 
vagoanelor de înc lzit trenuri de 
c l tori - WIT, iar viteza înscris  
pe vagon de 80 km/h sau mai 
mare. 

80 
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 Vagoane de marf  acoperite, 
refrigerente i platforme cu frân  
automat  cu ac iune rapid  tip 
c l tori, cu schimb tor de regim 
"marf -persoane" ("G-P") i 
având durata de cel mult 18 luni 
de la ultima revizie periodic , 
distan a între osiile extreme de 
cel pu in 4,5 m i tara de cel 
pu in 9 t. 

 

Trenuri de marf , 
militare, mixte, de 
colet rie, de 
mesagerie, de 
serviciu, 
transcontainere, 
trenuri de marf  
interna ionale i 
trenuri pentru 
transport TIR-uri (tip 
Ro-La) 

Frân  automat  tip 
c l tori 

Vagoane de marf  care poart  
semnul "SS" sau "SS" i "**", iar 
masa total  a înc rc turii nu 
trebuie s  dep easc  limita de 
înc rcare corespunz toare. 

120 

Vagoane de marf  în stare 
goal  care au înscris  în 
chenarul ABCD viteza de 120 
km/h. 

 

Vagoane de marf  care poart  
semnul "S", "S" i "*" sau "SS" i 
"**", iar masa total  a 
înc rc turii nu trebuie s  
dep easc  limita de înc rcare 
corespunz toare. 

100 

Frân  automat  tip 
c l tori, frân  
automat  tip marf  
sau ambele tipuri de 
frân  

Vagoane de marf  f r  semnul 
"S" sau "SS", dar care 
îndeplinesc cumulativ 
urm toarele condi ii: 

90 

- distan a între osiile extreme de 
4,5 m sau mai mare; - tara de 
cel pu in 9 tone. 

 

  
Vagoane de marf  pe 2 sau mai 
multe osii, cu cutii de osie cu 
cuzine i i care îndeplinesc 
cumulativ urm toarele condi ii: 

 

- distan a între osiile extreme de 
4,5 m sau mai mare; 

 

 - tara de cel pu in 9 tone. 80 

 Vagoane pe boghiuri cu 
suspensie cu eclise sau inele 
simple scurte (distan a între 
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axele buloanelor sub 120 mm). 

 
   Not :    
    Condi iile de circula ie pentru vagoanele salon din parcul special i vagoanele sanitare care circul  în compunerea trenurilor de c l tori se vor stabili prin 
dispozi ia de punere în circula ie.   
    Semnifica ia simbolurilor:   
    "*": limite de înc rcare ce trebuie respectate pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteza maxim  de 100 km/h chiar dac  frâna acestor 
vagoane nu îndepline te în totalitate prescrip iile regimului de frânare "S";   
    "**": limite de înc rcare pentru vagoanele expediate în trenuri care pot circula cu viteza maxim  de 120 km/h, chiar dac  frâna acestor vagoane nu 
îndepline te în totalitate prescrip iile regimului de frânare "SS".   
 

ANEXA Nr. 3 
la Regulamentul nr. 006   

 
Vitezele maxime ale trenurilor care au în compunere vehicule speciale   

 
     
 Tipul vehiculului, starea lui i modul de remorcare Vitezele maxime ale 

trenurilor (km/h) 

 
Plug de z pad  Timp simplu 

(W.P.Z.) 
Remorcat 80 
În ac iune de 
desz pezire 

30 

Diesel-
hidraulic 

Remorcat 80 

Autopropulsat 60 

Macara diesel electric  EDK 2000 de 
250 tf 

Tren de interven ie 60 

EDK 1000 de 
125 tf 

Tren de interven ie 70 

EDK 750 de 
125 tf 

Tren de interven ie 70 

EDK 500 de 
80 tf 

Tren de interven ie 70 

EDK 80 de 
20 tf 

Tren de interven ie 70 

Remorcat  în tren 
de marf  

70 

Trenuri de interven ie 
specializate cu vinciuri 
hidraulice 

 Tren de interven ie 70 
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    OBSERVA II:   
   - La trecerea peste pasaje la nivel, poduri metalice cu contra in , în zona macazurilor, la intrarea în sta ie i la liniile cu peroane, viteza maxim  a plugului 
de z pad  este de 15 km/h.   
   - Trenul macara, pe por iunea de linie cu restric ie de vitez  semnalizat  pe teren, circul  cu vitez  limitat  pe toat  lungimea restric iei.   
   - Între locomotiv  i vagonul macara se vor intercala cel pu in dou  vagoane.   
   - În caz de accidente i evenimente feroviare se va circula cu viteza maxim  de 70 km/h iar în restul cazurilor cu 60 km/h.   
 

ANEXA Nr. 4 
la Regulamentul nr. 006   

 
Date caracteristice ale locomotivelor electrice i diesel 

în exploatare pe infrastructura feroviar    
 

                  
 
Nr. 
crt. Seria 

Viteza (km/h) Curentul 
maxim admis 
în regim (A) Puterea 

(CP) 

Raza 
minim  
de în- 
scri- 

ere în 
curb  
(m) 

Masa (t) 

Nr. 
de 
osii 

Distan a între (m) Masa frânat  (t) 

 
maxim  

minim în 
regim în 

stare 
goal  

în 
stare 

de 
ser- 
viciu 

maxim  
pe osie tampoane 

osiile 
extreme 

ale 
loco- 

motivei 

la 
frâna 

de 
mân  

la frâna 
automat  

 uniorar de 
durat  uniorar de 

durat  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 LOCOMOTIVE ELECTRICE 

 
1 060-

EA 
120 68 69,5 1250 1180 6939 90 - 125 21,0 6 19,8 14,8 19 84 

 

2 060-
EA1 
060-
EA2 

160 
200 

90,5 
90,5 

92,5 
92,5 

1250 
1250 

1180 
1180 

6936 
6936 

90 90 - 120 
120 

20,0 
20,0 

6 6 19,8 19,8 14,8 
14,8 

19 19 106 106 

 
3 060-

EB 
120 68 69,5 1250 1180 6936 90 - 125 20,8 6 19,8 14,8 19 84 

 
4 040-

EC 
120 63 65 1250 1180 4624 90 - 80 20 4 15,9 10,4 16 75 

 
5 040-

EC1 
160 84 87 1250 1180 4624 90 - 80 20 4 15,9 10,4 16 75 

 LOCOMOTIVE DIESEL 

 
6 060-

DA 
100 18,5 21,5 900 820 2100 100 107 114 19 6 17 12,4 26 80 

 
7 060-

DA1 
120 21,5 25 900 820 2100 100 107 114 19 6 17 12,4 26 80 
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8 060-

DB 
100 18,5 21,5 900 820 2600 100 107 114 19 6 17 12,4 26 80 

 
9 060-

DC 
117 22,5 24 900 820 3000 100 112 120 20,5 6 19 14,7 17 90 

 
10 060-

DC1 
140 27,3 29 900 820 3000 100 112 120 20,5 6 19 14,7 17 90 

 
11 060-

DC2 
160 31,3 33,3 900 820 3000 100 112 120 20,5 6 19 14,7 17 90 

 
12 060-

DD 
117 29,7 31,5 900 820 4000 100 118 126 21,5 6 20,5 15,3 19 98 

 
13 060-

DD1 
140 36 38 900 820 4000 100 118 126 21,5 6 20,5 15,3 19 98 

 
14 060-

DD2 
160 41,3 43,7 900 820 4000 100 118 126 21,5 6 20,5 15,3 19 98 

 
15 040-

DF 
100 18,5 21,5 900 820 1250 100 74 78 19 4 14,8 19,7 14 58 

 
16 060-

DG 
100 17 20 900 820 1500 100 102 111 18,5 6 19 19 15 76 

 
17 040-

DHA 
60/30 - 10/5 - - 450 50 42 44 11,25 4 11,46 8,14 10 32 

 
18 040-

DHB 
70/35 - 10/5 - - 700 50 45 45 12 4 11,46 8,14 10 35 

 
19 040-

DHC 
100/60 - 20/12 - - 1250 100 64 68 17,5 4 13,7 9,51 12 51 

 
20 20.000 60 - - - - - 100 - 26 13 4 7,7 2,9 26 26 

 
ANEXA Nr. 5 

la Regulamentul nr. 006   
 

Datele caracteristice ale ramelor electrice 
i automotoarelor în exploatare pe infrastructura feroviar    

 
                
 

Nr. 
crt. Tipul vagonului Seria Num rul 

Nr. 
de 
osii 

Viteza 
maxim  
(km/h) 

Raza minim  de 
înscriere în curb  

(m) 

Masa (tone) 

Distan a între 
tampoane 

Curentul maxim admis în regim 
(A) 

 
în stare 
goal  

în stare de 
ser- viciu 

maxim  
pe osie frânat  de 

durat  uniorar Supra- sarcina 
timp de 1 min. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 RAME ELECTRICE 



53 

 
1 Vagon din cap t 55 0001-0099 4 120 120 57 65 16,25  24,5 700 900 1400 

 
2 Vagon intermediar 56 0001-0099 4 120 120 59 68 17,00  24,5 700 900 1400 

 
3 Vagon remorc  57 0001-0099 4 120 120 40 49 12,25  24,5    

 
4 R.E.S. 6 vagoane 55 56 

57 
0001-0099 24 120 120 312 364 17,00  147 700 900 1400 

 AUTOMOTOARE 

 

5 Automotoare 
Diesel modernizate 

1000 1008-1009 
1017-1019 
1021-1031 
1018-1029 

4 100 120 41 52 15,5 36 23,367    

 
Automotoare 
Diesel 

1000 1001-1006 4 110 120 44,5 52,5 15,5 36 23,367    
1007 

1010-1016 
1020 

1022-1028 
1030 

4 110 120 45,5 53 15,5 36 23,367    

700 751; 752; 760; 761 
... 766; 773; 792; 

793 

4 110 120 45,860 51,660 13 37 23,685    

pentru restul de 
numere din parc 

4 80 120 45,860 51,660 13 37 23,685    

900 001-999 2 70 125 24,200 30 15 19 14,120    

 
6 Automotoare 

Diesel-electrice 
 001-004 5 110 120 77 81 18 61 23,428 820 900  

 
7 DESIRO 96  6 120 125 68,2 88,7 16 56,3 41,7    

 
 

ANEXA Nr. 6 
la Regulamentul nr. 006   

 
Vitezele maxime de circula ie admise la trenurile de marf  

care au în compunere vagoane transpuse   
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   a. Vitezele maxime de circula ie admise pe pante la trenurile de marf  compuse numai din vagoane transpuse sunt prezentate mai jos:   
 

    
 Panta caracteristic  (0/00) Starea de înc rcare a vag. din tren Viteza maxim  (km/h) 

 
9-15 Vag. înc rcate 55 

Vag. înc rcate + goale 60 

Vag. goale 65 

16-19 Vag. înc rcate 40 
Vag. înc rcate + goale 45 

Vag. goale 50 

20-25 Vag. înc rcate 35 

Vag. înc rcate + goale 35 

Vag. goale 40 
Peste 25 Vag. înc rcate 30 

Vag. înc rcate + goale 30 

Vag. goale 40 

 
    Viteza maxim  pe sec ii cu declivit i pân  la 90/00 a trenurilor care au în compunere numai vagoane de marf  transpuse, nu poate fi mai mare de 70 km/h.   
   b. Pentru trenurile compuse din vagoane transpuse i vagoane de ecartament normal, vitezele se calculeaz  corespunz tor.   
 

ANEXA Nr. 7 
la Regulamentul nr. 006   

Vitezele maxime de circula ie ale trenurilor în func ie de num rul, 
modul de a ezare, legare sau nelegare la tren i frân  a locomotivelor 

în ac iune i tipul frânei trenului   
 

           
 

Tipul 
trenului 

Num rul i modul de a ezare a 
locomotivelor în tren Tipul frânei trenului 

Viteza 
maxim  
(km/h) 

Observa ii 

 Legate la tren i frân  
Împing - 

toare 
nelegat  
la tren i 

frân  

Tip c l tori Tip marf  

 

În 
capul 

trenului 

Inter- 
calat  

Împing - 
toare 

De 
mare 

putere 
cu 

ac iune 
rapid  

Cu ac iune 
rapid  

Cu ac iune 
înceat  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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C l tori 1 - - - Da - - 160  

 
1 - - - Da - - 140  

 

2 - - - Da - - 140 Locomotive diesel 
sau electrice 
comandate de la 
un singur post 

 

2 - - - Da - - 120 În cazul 
remorc rii cu 
dou  locomotive, 
când se 
defecteaz  frâna 
automat  a primei 
locomotive, 
ac ionarea frânei 
automate a 
trenului se face 
de c tre 
mecanicul 
locomotivei a 
doua, când 
conducerea 
trenului pe cel 
mult dou  
intervale de sta ii 
este preluat  de 
mecanicul 
locomotivei a 
doua, viteza 
maxim  a trenului 
fiind de 80 km/h. 

 

1-2 - - - - Da - 100 

 
3 - - - - Da - 80  

 
1-3 - 1 - - Da - 70 

 

1-2 1 - - - Da - 70 Numai la trenuri 
mixte prev zute 
în livretul de mers 

 
- - 1 - Da Da Da 30  

 

Marf , 
militare, 

mixte, de 
colet rie 

i de 
serviciu 

1-2 - - - - Da, cu 
schimb tor de 
regim (G-P) i 
dispozitiv de 

frânare 
propor ional  
cu înc rc tura 

- 120  
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1-2 1 - - - Da, cu 
schimb tor de 
regim (G-P) 

i/sau 
dispozitiv de 

frânare 
propor ional  
cu înc rc tura 

- 100 În cazul 
remorc rii cu 
dou  locomotive, 
când se 
defecteaz  frâna 
automat  a primei 
locomotive, 
ac ionarea frânei 
automate a 
trenului se face 
de c tre 
mecanicul 
locomotivei a 
doua, când 
conducerea 
trenului pe cel 
mult dou  
intervale de sta ii 
este preluat  de 
mecanicul 
locomotivei a 
doua, viteza 
maxim  a trenului 
fiind de 80 km/h. 

 

1-2 - - - - Da sau 
combinat  cu 

frân  cu 
ac iune 
înceat  

Da sau 
combinat  
cu frân  

cu ac iune 
rapid  

80 În cazul 
remorc rii cu 
dou , respectiv 3 
locomotive, când 
se defecteaz  
frâna automat  a 
primei 
locomotive, 
ac ionarea frânei 
automate a 
trenului se face 
de c tre 
mecanicul 
locomotivei a 
doua, în ordinea 
a ez rii în tren, 
viteza maxim  
fiind de 60 km/h. 

 

3 - - - - Da sau 
combinat  cu 

frân  cu 
ac iune 
înceat  

Da sau 
combinat  
cu frân  

cu ac iune 
rapid  

70 

 
1-3 1-2 1 - - - - 60  

 
1-3 1-2 - - - - - 60  
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1-3 1-2 - 1 - - - 40  

 
1-3 - - 1 - - - 40  

 
- - - 1 - - - 30  

 
   NOT :    
    În toate cazurile de mai sus nu se va dep i viteza maxim  a locomotivei care are viteza cea mai mic .   
    La alegerea vitezelor din prezenta anex , se va ine seam  ca vagoanele s  îndeplineasc  condi iile stabilite în anexa nr. 2 la regulament.   

ANEXA Nr. 8 
la Regulamentul nr. 006   

Vitezele maxime de circula ie ale locomotivelor electrice, diesel 
i cu abur, când circul  izolat, în func ie de pante   

 
           
 
Panta 
(0/00) 

Viteza maxim  admis  (km/h) 

 
Locomotive 

electrice Locomotive diesel Locomotive cu abur 

  
060-
EA1 

060-
DA    

231000, inclusiv 
2201/2240 

  

  060-EA 060-
EA2 

060-
DA1 

040-
DHC 

040-
DHB 

040-
DHA 142000 230000 

  060-EB 060-EC 060-
DG 040-DF     

   
060-
EC1        

 0-5 105 120 95 85 70 60 80 80 85 

 6-10 100 115 90 80 70 60 75 75 80 

 11-15 95 105 85 75 70 60 70 70 75 

 16-20 90 100 80 70 70 60 60 65 70 

 21-25 85 95 75 65 65 60 55 60 60 

 26-30 80 90 70 60 60 60 50 55 55 

 31-35 75 80 65 55 55 55 45 50 50 
 

ANEXA Nr. 9 
la Regulamentul nr. 006   

 
Vitezele maxime de circula ie ale trenurilor pentru continuarea 

mersului când se produc, în remorcare, unele defecte la locomotivele, 
ramele electrice sau automotoarele în ac iune   
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 Defectele Vitezele maxime ale trenurilor (km/h) 

 1. Locomotive electrice, diesel i automotoare 

 

 Pe linii cu declivit i maxime de 60/00, se va 
continua mersul pân  la prima sta ie, cu 
viteza maxim  de 15 km/h, dup  care se va 
cere locomotiv  de ajutor. 

 

Defectarea rulmen ilor osiilor sau a unei 
piese de suspensie 

Pe linii cu declivit i de peste 60/00, nu se va 
continua mersul i se cere locomotiv  de 
ajutor. 

 
 Circula ia trenului cu locomotiva de ajutor se 

va face, pân  la prima sta ie, cu viteza 
maxim  de 15 km/h. 

 

Defectarea în parcurs a comenzilor de la 
postul de conducere din fa  în sensul de 
mers al locomotivei electrice sau diesel 

Se opre te trenul i se schimb  postul de 
conducere. Continuarea mersului se face cu 
viteza maxim  de 15 km/h, cu deosebit  
aten ie, pân  la prima sta ie unde trenul va fi 
oprit. 

 

Dac  în sta ie exist  mijloace de întoarcere a 
locomotivei sau dac  se remediaz  defectul, 
se continu  mersul în condi ii normale. 

 
 Dac  în sta ie nu exist  mijloace de întoarcere 

i dac  defectul nu se poate remedia, se cere 
locomotiv  de ajutor. 

 2. Locomotive cu abur 

 
Ruperea unei biele cuplare  

 
Ruperea unui buton cuplar Viteza maxim  de circula ie va fi cu 20 km/h 

mai mic  decât viteza maxim  din construc ie 
a locomotivei, îns  cel mult 70 km/h.  

Topirea unui cuzinet cuplar 

 

Ie irea sau ruperea unui bulon de 
articula ie, care atrage dup  sine 
demontarea unei biele cuplare 

 
Ruperea sau defectarea unei piese la 
mecanismul motor sau de distribu ie 
(interioar  sau exterioar ), dup  care se 
poate continua mersul, îns  locomotiva 
va func iona numai cu o singur  parte, 
având piesele defecte demontate 

Pe linii cu declivit i maxime de 60/00, viteza 
maxim  de circula ie este de 30 km/h. 

 

Pe linii cu declivit i de peste 60/00, locomotiva 
se consider  necorespunz toare pentru 
remorcarea trenului i se cere locomotiv  de 
ajutor. Circula ia trenului pân  la prima sta ie 
se va face cu viteza maxim  de 30 km/h. 

 

 Pe linii cu declivit i maxime de 60/00, se 
continu  mersul pân  la prima sta ie cu viteza 
maxim  de 5 km/h, dup  care se cere 
locomotiv  de ajutor. 
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Ruperea sau defectarea unei piese de 
suspensie 

Pe linii cu pante caracteristice de peste 60/00, 
locomotiva se consider  necorespunz toare 
pentru remorcarea trenului. 

 
 Dac  defectul s-a produs în linie curent , se 

asigur  men inerea pe loc a trenului. 

 
 Locomotiva defect  va circula izolat  pân  la 

prima sta ie cu viteza de 5 km/h. 

  Trenul va fi remorcat cu locomotiv  de ajutor. 

 3. Toate tipurile de locomotive, automotoare i rame electrice 

 
Defectele care conduc la blocarea unei 
osii 

Osia defect  se va ridica i se va sprijini pe 
c rucior special, dup  caz. 

 

Viteza maxim  de circula ie pân  la prima 
sta ie va fi de 10 km/h, unde se cere 
locomotiv  de ajutor. 

 
ANEXA Nr. 10 

la Regulamentul nr. 006   
Limitarea vitezei de circula ie a trenului   

 
    
 

Nr. 
crt. Cazurile în care se limiteaz  viteza de circula ie a trenului Viteza maxim  (km/h) 

 
0 1 2 

 
1. La darea înapoi a trenului oprit în linie curent  f r  o în elegere 

prealabil  cu impiegatul de mi care din sta ia care a expediat trenul 
5 

 
2. La trecerea locomotivelor seriile 140100 i 50100 cu tenderul înainte 

peste aparatele de cale cu tangenta 1/8 
10 

 
3. La circula ia locomotivelor cu un singur vagon WIT, po tal sau de 

serviciu, prin împingere în sta ii 
 

 
4. La manevra vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase  

 
5. La trecerea peste aparatul de cale al liniei de primire, în cazul când 

trenul este primit în sta ii pe linie înfundat  
15 

 
6. Când trenurile circul  pe linie închis  20 

 

7. În toate cazurile când se defecteaz  semafoarele i semnalele 
luminoase, când acestea se dep esc pe baza semnalului luminos de 
chemare sau a ordinului de circula ie 

 

 
8. La primirea trenului pe linie ab tut  în sta ii de pe sec ii cu conducere 

centralizat  
 

 

9. În cazul unui tren care î i continu  mersul dup  oprire i a teptarea 
timpului pentru defrânare în fa a unui semnal luminos de trecere, pe 
BLA, cu o lumin  ro ie, dubioas  sau stins , când la semnal nu a ap rut 
o lumin  permisiv  
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10. La continuarea mersului, dup  oprirea la lumina ro ie a semnalului de 

avarie, pân  la trecerea peste pasajul la nivel 
 

 
11. În cazul defect rii unui semnal luminos de ie ire dintr-o sta ie 

centralizat  electrodinamic, care nu este pe sec ii cu bloc de linie 
automat 

20 

 
12. În cazul defect rii unui semnal luminos de ie ire dintr-o sta ie aflat  pe o 

sec ie de circula ie înzestrat  cu bloc de linie automat pe cale simpl  
 

 
13. Când trenurile circul  pe linie închis  i se urm resc la vedere  

 
14. La trecerea trenului pe lâng  semafoarele de ramifica ie defecte pe liber 

sau pe oprire, care nu sunt puncte de sec ionare, i mecanicul a fost 
avizat prin ordin de circula ie 

 

 
15. La trecerea trenului peste aparatele de cale în abatere, când nu este 

indicat  alt  vitez  
30 

 
16. Când toate mijloacele de comunica ie sunt întrerupte atât pe cale 

simpl , cât i pe cale dubl  
 

 

17. La darea înapoi a trenului oprit în linie curent , dac  s-a stabilit o 
în elegere prealabil  cu impiegatul de mi care din sta ia care a expediat 
trenul, respectiv agentul autorizat din punctele de sec ionare de pe sec ii 
cu conducerea centralizat  a circula iei 

 

 
18. La intrarea pe linie direct  în sta iile situate pe sec ii cu conducere 

centralizat  a circula iei 
 

 

19. La reluarea circula iei unui tren care a fost oprit în urma unui semnal 
"opri i toate trenurile" i nu s-au putut stabili cauzele care au impus 
darea acestui semnal, dac  dup  sunarea din nou a trenului în sensul 
de mers nu s-a auzit în timp de 10 minute semnalul "opri i toate 
trenurile" 

 

 
20. La restric ii de vitez , când la paleta cu dou  dungi negre în diagonal  

nu este indicat  nicio vitez  i nu s-a specificat în ordinul de circula ie 
sau BAR o alt  vitez  

 

 
21. Dup  plecarea trenului de la semnalul de intrare pus pe liber, pân  la 

perceperea indica iei de liber a semnalului de ie ire sau de trecere dat 
de impiegatul de mi care, în cazul trenului f r  oprire 

 

 
22. În cazul locomotivelor cu abur cu bielele motoare i cuplare demontate 

i care circul  numai în trenuri speciale 
40 

 

23. În cazul trenurilor convoaie în complexe feroviare, care circul  pe sec ii 
cu declivit i pân  la 15 0/00 i au în compunere cel pu in 60% din 
vagoane cu frân  automat  în ac iune 

 

 
24. În cazul circula iei locomotivelor în ac iune sau în stare rece cu tenderul 

înainte, tenderul fiind f r  boghiuri 
50 

 
25. În cazul circula iei locomotivelor cu tenderul înainte, tenderul fiind cu 

boghiuri 
60 

 

26. În cazul trenurilor de marf  care au în compunerea lor locomotive cu 
abur în stare rece, cu bielele motoare demontate, iar bielele cuplare 
montate 

 



61 

 
 În cazul circula iei locomotivelor LDH 25 M de 120-150 CP, dac  au 

bielele motoare demontate, remorcate în trenurile de marf  
 

 
27. La acoperirea c rucioarelor-turn, în dreptul discului galben 100 

 
28. La indicatoarele de vitez  amplasate de-a lungul liniei Viteza înscris  pe 

indicator sau 
specificat  în ordin de 

circula ie 
 

29. La indicatoarele de vitez  sporit  în abatere 

 

30. La restric ii de vitez  

 
31. La probele de parcurs ale locomotivelor i ale trenurilor V. st. *) 

 
   *) V. st. - viteza stabilit  de personalul tehnic care ia parte efectiv la prob , f r  a dep i îns  viteza maxim  admis  de linie, locomotiv , tipul trenului i 
caracteristicile vehiculelor din tren.   

ANEXA Nr. 11 
la Regulamentul nr. 006   

Vitezele restric ionate la circula ia în curbe pentru locomotive 
seria 50100 i 060-DG   

 
    
 Sensul de mers al locomotivei Raza de curbur  (m) Viteza maxim  de circula ie (km/h) 

 50100 cu co ul înainte 150-200 35 

  201-300 50 

 50100 cu tenderul înainte 150-200 10 

  201-250 30 

  mai mare de 250 i în aliniament 50 

 060-DG <170 10 

  170-200 30 

  201-250 40 

  251-300 50 
 
    OBSERVA IE:   
    Curbele cu raza mai mare de 300 m nu restric ioneaz  din acest punct de vedere viteza de circula ie.   

ANEXA Nr. 12 
la Regulamentul nr. 006   

 
Sta iile vârf de pant  i sec iile 

de circula ie caracterizate prin pante mari   
 
   1. Balota:   
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   - pentru sec ia Balota - imian cu pant  caracteristic  de 270/00.   
   2. Predeal:   
   - pentru sec ia Predeal - Bra ov cu pant  caracteristic  de 260/00   
   - pentru sec ia Predeal - Câmpina cu pant  caracteristic  de 200/00.   
   3. Livezi Ciuc:   
   - pentru sec ia Livezi - Ciuc - Ciceu cu pant  caracteristic  de 260/00;   
   - pentru sec ia Livezi - Ciuc - Ghime  cu pant  caracteristic  de 250/00.   
   4. Vârfu Dealului:   
   - pentru sec ia Vârfu Dealului - P ltinoasa cu panta caracteristic  de 230/00;   
   - pentru sec ia Vârfu Dealului - Cacica cu panta caracteristic  de 280/00.   
   5. Mestec ni :   
   - pentru sec ia Mestec ni  - Iacobeni cu panta caracteristic  de 260/00;   
   - pentru sec ia Mestec ni  - Valea Putnei cu panta caracteristic  de 280/00.   
   6. Bârnova:   
   - pentru sec ia Bârnova - Ciurea cu pant  caracteristic  de 240/00.   
   7. Palas   
   - pentru sec ia Palas - Constan a Port, zona A, cu panta caracteristic  de 170/00;   
   - pentru sec ia Palas - Constan a Port, zona B cu panta caracteristic  de 130/00.   
 

ANEXA Nr. 13 
la Regulamentul nr. 006   

 
Num rul maxim de osii admis la trenuri în func ie de tipul trenului, 

al frân rii i panta caracteristic    
 

      

 Tipul trenului 
Tipul frân rii i al 
schimb torului de 

frân  

Panta 
caracteristic   

(0/00) 

Num rul 
maxim de 

osii admis*) 

Tonajul 
maxim al 
trenului  

(t) 

 

Orice tip de trenuri de 
c l tori i trenuri 
transcontainere 

Frânare automat  cu 
frân  de mare putere 
cu ac iune rapid . 

- 80 - 

Schimb toare de 
frân  tip G-P-R; P-R; 
G-P-R-Mg; P-R-Mg. 

   

 Nu se folose te 
pozi ia "G". 

   

Trenuri militare, mixte, de 
colet rie, de marf  i de 
serviciu 

Frânare automat .  **) **) 
Schimb toare de 
frân  tip G-P. 

 ***) ***) 



63 

Se folose te numai 
pozi ia "P". 

   

Trenuri militare, mixte, de 
colet rie, de marf  i de 
serviciu 

Frânare automat . 0-10 200 4000 

Schimb toare de 
frân  tip "G" i G-P. 

11-20 200 3500 

Se folose te numai 
pozi ia "G". 

11-20 160 3000 

  21-25 160 2300 
  26-30 160 2000 
Trenuri militare, mixte, de 
colet rie, de marf  i de 
serviciu 

Frânare automat . - 60 - 
Schimb toare de 
frân  tip "G" i G-P. 

   

Se folose te numai 
pozi ia "P", când este 
predominant . 

   

Se folose te numai 
pozi ia "G", când 
este predominant . 

0-10 150 2200 

 11-20 120 1800 

  21-30 120 1300 
Trenuri compuse din 
vagoane tip Saadkms cu 
ro i mici (RO-LA) pentru 
transportat TIR-uri, 

Frânare automat . - 220 1600 
Schimb toare de 
frân  tip G-P. 

 **) **) 

Se folose te numai 
pozi ia "P" 

 ***) ***) 

  ****) ****) 

 
    OBSERVA II: Rubricile necompletate nu limiteaz  num rul maxim de osii   
   *) Pe anumite sec ii, cu aprobarea conducerii administratorul infrastructurii feroviare, se poate m ri num rul de osii.   
   **) La trenurile de marf  frânate în regim "P" i locomotiva în regim "G" tonajul maxim este:   
   - 1000 tone, pentru viteza maxim  a trenului de 120 km/h i lungimea maxim  de 600 m;   
   - 1200 tone, pentru viteza maxim  a trenului de 100 km/h i lungimea maxim  de 700 m.   
   ***) La trenurile de marf  la care locomotiva i primele 5 vagoane sunt frânate în regim "G", iar restul vagoanelor sunt frânate în regim "P", tonajul maxim 
este:   
   - 1600 tone, pentru viteza maxim  a trenului de 100 km/h i lungimea maxim  de 700 m.   
   ****)    
   - 220 osii i tonaj 1600 nu cuprinde locomotiva de remorcare, vagonul cu et  i vagonul Diesel generator;   
   - lungimea maxim  a trenului de 550 m.   
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ANEXA Nr. 14 
la Regulamentul nr. 006   

 
Tonajele maxime admise de aparatele de trac iune   

 
       
 

Rezisten a 
caracteristic  a 

liniei (daN/t) 

Tonajul 
maxim 

(t) 

Rezisten a 
caracteristic  a 

liniei (daN/t) 

Tonajul 
maxim 

(t) 

Rezisten a 
caracteristic  a 

liniei (daN/t) 

Tonajul 
maxim 

(t) 

 a) Tonajele maxime admise de aparatele de trac iune de tip reînt rit (30 t) 

 
0 13000 12 2100 24 1140 
1 9100 13 1960 25 1110 
2 6980 14 1840 26 1060 
3 5670 15 1735 27 1025 
4 4760 16 1640 28 990 
5 4110 17 1555 29 960 
6 3610 18 1480 30 930 
7 3230 19 1410 31 900 
8 2960 20 1345 32 875 
9 2650 21 1275 33 850 

10 2440 22 1235 34 830 
11 2260 23 1185 35 805 

b) Tonajele maxime admise de aparatele de trac iune de tip înt rit (20 t) 

 
0 8700 12 1400 24 760 
1 6060 13 1310 25 730 
2 4650 14 1230 26 705 
3 3780 15 1155 27 680 
4 3170 16 1090 28 660 
5 2740 17 1035 29 640 
6 2410 18 985 30 620 
7 2150 19 935 31 600 
8 1940 20 895 32 580 
9 1770 21 855 33 565 

10 1625 22 820 34 550 
11 1505 23 790 35 535 
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ANEXA Nr. 15 
la Regulamentul nr. 006   

 
Num rul de vagoane de c l tori exprimat în osii ce pot fi 

înc lzite în func ie de sursa de energie   
 

                   
 

G 
r 
u 
p 
a 

v 
a 
g 
o 
a 
n 
e 

Tipul de 
vagon de 
c l tori din 

compunerea 
trenului 
Seria 

vagonului 

Treptele de 
temperatur  
exterioar  

în °C 

Tipul sursei de înc lzire D 
u 
r 
a 
t 
a 

a 

 Locomotive electrice 
LDE 2100 
CP-INDA, 
DHC 1250 

CP-ALSTOM 
GM 

Vagon WIT cu 
agregate 

moderne de 
abur 

Locomotive cu 
abur de mare 

putere, de 
remorcare i 

înc lzire 

Locomotive tip 
040 DHC, 

Locomotive cu 
abur de putere 
mic , inclusiv 
vagoane WIT 

(404-406) 

g 
a 
r 
n 
i t 
u 
r i 
i 

 
Seria 060 EA, 

EA1, EB Seria 040 

Loco- 
motive 
moder- 
nizate 

SIEMENS 
 

d 
e 

 

Numai 
vagoane 
de clas  

Clas  
+ 

po t  
+ 

bagaj 

Numai 
vagoane 
de clas  

Clas  
+ 

po t  
+ 

bagaj 

Numai 
vagoane 
de clas  

sau Clas  
+ po t  + 

bagaj 

Vagoane de 
clas  sau 
Clas  + 
po t  + 
bagaj 

Vagoane de 
dormit, 

cu et , bar, 
restaurant 
care nu au 
sursa de 
energie 
proprie 

Numai 
vagoane 
de clas  

Clas  
+ 

po t  
+ 

bagaj 

Numai 
vagoane 
de clas  

Clas  
+ 

po t  
+ 

bagaj 

Numai 
vagoane 
de clas  

Clas  
+ 

po t  
+ 

bagaj 

p 
r 
e 
î 
n 
c 
 

l 
z 
i 
r 
e 

 

d 
e 

î 
n 

 

m 
i 
n 
u 
t 
e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

A Vagoane pe 
4 osii, 
construc ie 
modern , tip 
UIC, seriile: 
1947; 1950; 
1957; 2047; 
2050; 2057; 

+10...-10 64 68 48 58 60 Num rul de 
vagoane 
exprimat în 
osii ce pot fi 
înc lzite se 
va stabili la 
compunere, 
în func ie de 

52 56 44 48 36 40 7 5 

-10...-20 60 64 44 48 60 40 44 36 40 28 32 10 0 
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2626; 2647; 
3957; 3950; 
2180; 5030; 
7180; 7050; 
6050; 1955; 
2055; 2058 

sub -20 60 64 44 48 60 puterea 
generatorului 
electric al 
locomotivei 
i energie 

electric  al 
vagoanelor 

36 40 32 36 24 28 11 0 

Vagoane pe 
4 osii, 
construc ie 
modern , tip 
UIC, seriile: 
2190; 1976; 
2076; 8976; 
7131 

+10...-10 64 68 48 58 60 52 56 44 48 36 40 2 0 

-10...-20 60 64 44 48 60 40 44 36 40 28 32 4 0 

sub -20 60 64 44 48 60 36 40 32 36 24 28 6 0 

B Vagoane pe 
4 osii, 
construc ie 
nou , tip 
suburban, 
seriile: 1147; 
1157; 2147; 
2157; 8547 
sau 
construc ie 
clasic , 
seriile: 1947 
sau 2047 

+10...-10 64 68 52 56 60 52 56 48 52 40 44 6 0 

-10...-20 64 68 52 56 60 40 44 36 40 28 32 9 0 

sub -20 64 68 52 56 60 32 36 28 32 24 28 11 0 

C Cupluri de 
câte 4 
vagoane 
etajate, seria 
TE-2617, 
combinate 
cu vagoane 
pe 4 osii din 
grupele A i 
B 

+10...-10 51 55 38 42 60 38 42 34 38 30 34 7 5 

-10...-20 51 55 38 42 60 34 38 30 34 25 29 10 0 

sub -20 51 55 38 42 60 30 34 25 29 21 25 12 0 

D Vagoane pe 
4 osii, 
construc ie 
veche, 
seriile: 1722; 
2920; 2921; 
2922 

+10...-10 - - - - - 52 56 48 52 40 44 7 5 

-10...-20 - - - - - 48 52 40 44 32 36 10 0 

sub -20 - - - - - 40 44 36 40 28 32 12 0 
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E Vagoane pe 
2 osii, 
modernizate, 
semiacupl ri 
de abur 
sec iune 
mare, seriile: 
1426; 2426 

+10...-10 - - - - - 30 32 28 30 24 26 7 5 

-10...-20 - - - - - 26 28 24 26 20 22 10 0 

sub -20 - - - - - 22 24 20 22 16 18 12 0 

 
   Art. 1. -  (1) Nu se cuprind în num rul maxim de osii men ionat în prezenta anex  urm toarele vehicule feroviare:   
   a) vagoanele WIT;   
   b) vagoanele cu înc lzire proprie (VR, VD).   
   (2) În cazul în care se combin  vagoane din grupe diferite, num rul maxim de osii se stabile te dup  grupa cu cel mai mic num r de osii la treapta de 
temperatur  exterioar  la care se face compunerea.   
   (3) În cazul în care este necesar ca în corpul trenului s  fie plasate vagoane cu înc lzire proprie (VD, VR), num rul total de osii pe tren nu trebuie s  
dep easc  valorile din coloanele 9, 11 sau 13 din prezenta anex .   
   Art. 2. -  (1) Înc lzirea trenurilor de c l tori se face în intervalul de la 1 octombrie pân  la 30 aprilie, ori de câte ori temperatura atmosferic  exterioar  este 
sub +10°C.   
   (2) În cazul remorc rii cu locomotiv  electric , înc lzirea trenurilor se face ori de câte ori temperatura atmosferic  exterioar  coboar  sub +10°C, la 
solicitarea efului de tren.   
   (3) Compunerea trenurilor de c l tori pe perioada de înc lzire se va face corespunz tor treptei de temperatur  atmosferic  exterioar  de sub -20°C.   
   (4) În func ie de temperatura atmosferic  exterioar , se va putea ata a compunerii de baz , prev zut  la alin. 3, un num r de vagoane corespunz tor 
treptelor de temperatur  atmosferic  exterioar  de +10 ... -10°C i -10 ... -20°C.   
   (5) La îndrumarea trenurilor din grupa tehnic  sau din sta ia de îndrumare, eful de tren va lua trenul în primire de la personalul de vagoane numai atunci 
când garnitura este preînc lzit , fapt ce va fi certificat în nota de predare a garniturii.   
   (6) În sta iile de îndrumare f r  personal de vagoane, preînc lzirea trenurilor i asigurarea func ion rii instala iilor de înc lzire a vagoanelor se face conform 
reglement rilor specifice proprii întocmite de OTF.   
   (7) În sta iile de îndrumare, de rebrusment, unde se ata eaz  vagoane, sau se schimb  locomotiva, trenurile se expediaz  astfel:   
   a) numai dup  ie irea aburului la urma trenului înc lzit cu abur;   
   b) numai cu instala ia de înc lzire în func iune, pentru trenul înc lzit electric.   
   (8) La plecarea trenului i pe timpul întregului parcurs, fiecare vagon trebuie s  aib , în regim de înc lzire, o temperatur  de confort.   
   (9) Înc lzirea insuficient  a vagoanelor în parcurs se constat  de eful de tren sau i se aduce la cuno tin  de c tre conductorul (conductorii) de tren.   
   (10) În situa ia de la alin. (9) eful de tren va raporta neajunsul impiegatului de mi care, iar acesta va aviza personalul de vagoane pentru remediere, 
precum i operatorul de circula ie.   
   (11) Dac  în sta ia respectiv  nu exist  personal de vagoane, operatorul de circula ie va dispune primei sta ii în care OTF are personal de vagoane s  ia 
m suri de remediere.   
   (12) Atunci când defectele la instala ia de înc lzire a vagonului sau vagoanelor nu se pot remedia în timp de 10 minute, personalul de vagoane va aviza în 
scris impiegatul de mi care, acesta comunicând imediat con inutul aviz rii operatorului de circula ie, care va dispune dup  caz:   
   a) expedierea trenului în aceea i compunere pân  la sta ia de destina ie, când durata de parcurs este mai mic  de 60 minute;   
   b) înlocuirea vagoanelor cu instala ia defect ;   
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   c) scoaterea vagoanelor din tren i manevra la urma trenului, când defectul afecteaz  înc lzirea celorlalte vagoane din compunerea trenului.   
   (13) Expedierea trenului cu unul sau mai multe vagoane neînc lzite se face cu aprobarea conducerii operatorului de transport feroviar de c l tori, pentru 
fiecare caz în parte.   
   (14) Personalul de vagoane va men iona în toate cazurile neajunsul constatat în foaia de parcurs a locomotivei la rubrica "Men iuni".   
   (15) Atunci când în parcurs apar defecte la instala ia de înc lzire a trenului de pe locomotiva ce nu se pot remedia în timp de 10 minute, mecanicul de 
locomotiv  va aviza eful de tren i impiegatul de mi care despre aceasta, iar impiegatul de mi care va comunica imediat con inutul aviz rii operatorului de 
circula ie, care va dispune dup  caz m surile ce se impun.   
   Art. 3. -  (1) La vagoanele WIT echipate cu agregate Vulcan tip GAT 08 S1, reglarea presiunii, respectiv a debitului de abur se face în felul urm tor:   
   a) presostatul "g2" (foc mic) se regleaz  astfel:   
   - cazanul I: 6,5-5,0 bar;   
   - cazanul II: 6,5-5,0 bar.   
   b) presostatul "g3" (foc mare) se regleaz  astfel:   
   - cazanul I: 6,0-4,5 bar;   
   - cazanul II: 5,5-4,5 bar.   
   (2) Decadic se verific  dac  presiunile reglate la presostate se i realizeaz  efectiv.   
   (3) La vagoanele WIT echipate cu agregate TERMOROM tip GAT 08 S2 reglarea presiunii, respectiv a debitului de abur se face în felul urm tor:   
   a) presostatul "g2" (foc mic) se regleaz  astfel:   
   - cazanul I: 7,5-6,0 bar;   
   - cazanul II: 6,5-5,5 bar.   
   b) presostatul "g3" (foc mare) se regleaz  astfel:   
   - cazanul I: 6,5-5,0 bar;   
   - cazanul II: 6,0-5,0 bar.   
   (4) Decadic se verific  dac  presiunile reglate la presostate se realizeaz  efectiv.   
   Art. 4. -  Pentru a se asigura timpii prescri i în prezenta anex , preînc lzirea garniturilor de tren se execut  cu treapta maxim  de reglaj a înc lzirii, iar dup  
atingerea temperaturii de confort se trece instala ia pe treapta corespunz toare acestora, în func ie de condi iile exterioare i tipul de instala ie.   
 

ANEXA Nr. 16 
la Regulamentul nr. 006   

 
Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  

pentru trenurile de c l tori frânate cu frân  automat  tip c l tori, 
pentru drumul de frânare de 1200 m   

 
                         
 Panta 
caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 5 7 11 13 34 18 23 27 32 37 43 50 57 65 73 82 91 100 110 121 132 146 156 
1 7 10 14 17 20 23 28 31 36 41 47 53 60 67 75 84 92 102 111 122 134 148 160 
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2 8 11 15 18 21 25 30 32 37 43 48 55 61 68 76 85 93 103 112 125 136 150 161 
3 9 12 15 19 22 26 31 34 38 44 50 56 63 69 77 86 95 104 113 128 140 153 166 
4 10 13 16 20 23 27 32 36 40 46 52 58 65 72 80 89 97 107 116 131 142 155 168 
5 11 14 18 21 24 28 33 37 42 47 53 60 67 73 82 90 99 109 119 133 145 157 170 
6 12 15 19 22 25 29 34 39 43 49 55 62 68 75 84 92 101 110 121 134 146 160 175 
7 13 16 20 24 27 30 35 40 45 51 57 63 70 77 85 93 103 113 123 135 148 161 177 
8 14 17 21 25 28 32 36 41 46 52 58 64 72 78 87 96 105 116 126 139 152 162 179 
9 15 18 22 26 29 33 38 42 48 53 60 66 73 81 89 98 107 117 128 141 153   

10 16 19 23 27 30 35 39 44 50 55 62 68 75 83 91 100 109 119 131 143 154   
11 17 20 24 28 31 36 40 45 51 57 63 70 77 85 93 101 111 121 133     
12 19 22 25 29 33 38 42 46 52 58 65 72 79 87 94 103 113 123 135     
13 20 23 26 30 34 39 43 47 53 59 66 73 80 88 95 105 114 125 136     
14 21 25 28 31 35 40 44 49 55 61 67 74 81 90 98 107 116 127 138     
15 22 26 29 32 36 41 45 51 56 62 68 75 82 91 100 108 117 129 140     
16 23 27 31 34 38 43 47 51 58 64 70 76 84 93 102 111 120       
17 24 28 32 35 39 44 48 53 59 65 72 78 86 95 104 113 123       
18 25 29 33 37 41 46 50 55 61 67 73 80 88 96 105 114 125       
19 26 30 34 38 42 47 51 56 62 68 74 81 89 97 106 115 126       
20 28 32 36 39 44 48 53 58 64 70 76 83 91 99 108 117 128       
21 29 33 37 40 45 49 54 59 65 71 78 85 92 101 109 118 129       
22 31 35 38 42 46 50 55 61 67 73 80 88 94 103 112         
23 32 36 39 43 47 51 56 62 68 74 81 89 96 105 114         
24 33 37 41 45 49 53 58 64 70 76 83 91 98 107 116         
25 34 38 42 46 50 54 59 65 71 77 85 92 100 109 118         
26 35 39 43 47 51 55 60 63 72 78 86 93 102 111 120         

 
ANEXA Nr. 17 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de c l tori frânate cu frâna automat  tip c l tori, 

pentru drumul de frânare de 1000 m   
 

                               
 Panta Viteza de circula ie (km/h) 
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caracteristic  

(0/00) 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 6 7 10 13 17 21 25 29 35 40 46 52 59 66 74 83 92 100 110 123 135 149 164 180 196 
1 6 6 6 6 6 8 11 14 18 22 26 31 36 41 47 54 60 68 76 85 94 102 112 125 137 152 166 182 198 
2 6 6 6 6 7 10 12 16 19 23 27 32 37 43 49 55 62 70 78 87 96 104 114 I2S 140 154 168 185 201 
3 6 6 6 6 8 11 14 17 21 24 29 34 39 44 50 57 64 42 80 89 98 105 116 131 143 156 170 187 204 
4 6 6 6 7 9 12 15 18 22 26 30 35 40 46 52 58 65 73 82 91 100 107 119 133 145 158 173 190 206 
5 6 â 7 8 11 13 16 19 23 27 31 36 42 47 54 60 67 75 83 93 101 109 121 136 148 161 175 192 208 
6 6 7 8 10 12 14 17 21 24 2S 33 38 43 49 55 62 69 77 85 95 102 111 123 138 151 163 178 194 211 
7 6 8 9 11 13 15 18 22 26 30 34 39 44 50 57 63 70 78 87 97 104 112 126 141 154 165 180 197 214 
8 7 9 10 12 14 17 20 23 27 31 35 40 46 52 58 65 72 80 89 99 105 114 128 144 157 168 182 199 216 
9 9 10 11 13 15 18 21 24 28 32 37 42 48 54 60 67 74 82 91 100 107 116 130 147 160 172 187 204 221 

10 10 11 12 14 16 19 22 25 29 33 38 43 49 55 61 68 75 83 93 101 108 118 132 150 164 177 192   
11 11 12 13 15 17 20 23 27 31 35 40 45 51 57 63 70 77 85 95 102 110 120        
12 12 13 14 16 18 21 24 28 32 36 41 46 52 58 64 71 79 87 96 102 111 121        
13 13 14 15 17 20 23 26 29 33 38 42 48 53 60 66 73 81 89 98 103 113         
14 14 15 16 18 21 24 27 30 34 39 43 49 54 61 67 74 82 90 99 104 114         
15 15 16 17 20 22 25 28 32 36 40 45 50 56 63 69 76 86 94            
16 16 17 18 21 23 26 29 33 37 41 46 51 57 64 70 78 88 96            
17 17 18 19 22 24 27 31 34 38 43 48 53 59 66 72 80 89 97            
18 18 19 20 23 25 28 32 35 39 44 49 54 60 67 74 81 91 98            
19 19 20 21 24 27 29 33 37 41 45 50 56 62 69 76 83 92 99            
20 20 21 22 25 28 30 34 38 42 46 51 57 63 70 77 84 94 99            
21 21 23 23 26 29 32 35 39 43 48 53 59 65 72 79 86 96             
22 22 24 24 27 30 33 36 40 44 49 54 60 66 73 80 87 97             
23 23 25 25 28 31 34 38 42 46 51 56 62 68 75 82 89 98             
24 24 26 27 30 32 35 39 43 47 52 57 63 69 76 83 91 99             
25 25 27 28 31 33 36 40 44 48 53 58 64 70 77 84 92 99             

 
ANEXA Nr. 18 

la Regulamentul nr. 006   
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Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de c l tori frânate cu frân  automat  tip c l tori, 

pentru drumul de frânare de 700 m   
 

                       
 Panta 
caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 8 11 14 18 23 28 34 41 48 57 66 77 88 95 104 114 125 

 
1 6 6 6 7 9 12 15 19 24 29 35 42 50 58 68 78 90 96 105 116 128 

 
2 6 6 6 8 10 13 16 20 25 31 37 44 51 60 69 80 91 98 107 118 130 

 
3 6 6 7 9 11 14 18 22 27 32 38 45 53 62 71 82 93 100 109 120 133 

 
4 6 6 8 10 12 15 19 23 28 34 40 47 54 63 73 83 94 101 111 121  

 
5 7 7 9 11 13 16 20 24 29 35 41 48 56 65 74 85 96 103 112 123  

 
6 7 8 10 12 15 18 21 26 31 36 43 50 58 67 76 87 97 105 114 125  

 
7 8 9 11 13 16 19 23 27 32 38 44 52 59 68 78 89 99 106 116 127  

 
8 9 10 12 14 17 20 24 29 34 39 46 53 61 70 80 91 100 108 118 129  

 
9 10 11 13 15 18 22 25 30 35 41 47 55 63 72 82 92 102 110 119 131  

 
10 11 12 14 17 19 23 27 31 37 43 49 56 64 74 83 94 103 111 121 133  

 
11 12 13 15 18 21 24 28 33 38 44 51 58 66 75 85 95 105 113 123   

 
12 13 14 16 19 22 25 29 34 40 45 52 60 68 77 87 97 107 115 125   

 
13 14 15 18 20 23 27 31 36 41 47 54 61 69 79 90 99 108 117    

 
14 15 17 19 21 24 28 32 37 42 49 55 63 71 80 91 100 110 118    

 
15 16 18 20 22 25 29 34 38 44 50 57 64 73 82 92 102 111 120    

 
16 17 19 21 24 27 31 35 40 45 52 58 66 75 84 94 103 113 122    

 
17 18 20 22 25 28 32 36 41 47 53 60 68 76 86 95 105 115 124    

 
18 19 21 23 26 29 33 38 43 48 55 62 69 78 87 97 107 116     

 
19 20 22 24 27 31 34 39 44 50 56 63 71 80 89 99 108 118     

 
20 21 23 25 28 32 36 40 46 51 58 65 73 81 91 100 110 121     

 
21 22 24 27 30 33 37 42 47 53 59 66 74 83 93 102 112 123     

 
22 23 25 28 31 34 38 43 48 54 61 68 76 85 94 104 113 125     

 
23 24 26 29 32 36 40 45 50 56 62 70 78 87 96 105 115      

 
24 25 27 30 33 37 41 46 51 57 64 71 79 88 98 107 117      

 
25 26 29 31 34 38 42 47 53 59 66 73 81 90 99 109 119      

 
26 27 30 32 36 39 44 49 54 60 67 75 83 92 101 111 120      
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27 29 31 34 37 41 45 50 56 62 69 76 85 94 103 112 122      

 
28 30 32 35 38 42 47 52 57 64 70 78 86 95 104 114 124      

 
29 31 33 36 39 43 48 53 59 65 72 79 88 97 106 116       

 
30 32 34 37 41 45 49 55 60 67 74 81 90 99 108 118       

 
31 33 35 38 42 46 51 56 62 68 75 83 91 101 110 120       

 
32 34 36 40 43 47 52 57 63 70 77 84 93 103 112 121       

 
33 35 38 41 44 49 53 59 66 71 78 86 95 104 113 123       

 
34 36 39 42 46 50 55 60 68 73 80 88 96 106 115 125       

 
35 37 40 43 47 51 56 62 70 74 82 89 98 108 117        

 
ANEXA Nr. 19 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "P", 

pentru drumul de frânare de 1200 m   
 

                       
 Panta 
caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 3 3 3 3 3 3 5 7 11 13 14 18 23 27 32 37 43 50 57 65 73 

 
1 5 5 5 5 5 5 7 10 14 17 20 23 28 31 36 41 47 53 60 67 75 

 
2 5 5 5 5 5 6 8 11 15 18 21 25 30 32 37 43 48 55 61 68 76 

 
3 5 5 5 5 6 7 9 12 15 19 22 26 31 34 38 44 50 56 63 69 77 

 
4 5 5 5 5 6 8 10 13 16 20 23 27 32 36 40 46 52 58 65 72 80 

 
5 5 5 5 5 7 9 11 14 18 21 24 28 33 37 42 47 53 60 67 73 82 

 
6 5 5 5 6 8 10 12 15 19 22 25 29 34 39 43 49 55 62 68 75 84 

 
7 5 5 5 7 9 11 13 17 20 24 27 30 35 40 45 51 57 63 70 77 85 

 
8 5 6 7 8 10 12 14 18 21 25 28 32 36 41 46 52 58 64 72 78 87 

 
9 5 6 8 9 11 13 15 19 22 26 29 33 38 42 48 53 60 66 73 81 89 

 
10 6 7 8 10 12 14 16 20 23 27 30 35 39 44 50 55 62 68 75 83 91 

 
11 7 8 9 11 13 15 17 21 24 28 31 36 40 45 51 57 63 70 77 85 93 

 
12 8 9 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38 42 46 52 58 65 72 79 87 94 

 
13 9 10 11 13 15 17 20 23 26 30 34 39 43 47 53 59 66 73 80 88 95 
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14 10 11 12 14 16 18 21 25 28 31 35 40 44 49 55 61 67 74 82 90 98 

 
15 11 12 13 15 17 19 22 26 29 32 36 41 45 51 56 62 68 75 81 91 100 

 
16 12 13 14 16 18 20 23 27 31 34 38 43 47 51 58 64 70 76 84 93 102 

 
17 13 14 15 17 19 21 24 28 32 35 39 44 48 53 59 65 72 78 86 95 104 

 
18 14 15 16 18 20 22 25 29 33 37 41 46 50 55 61 67 73 80 88 96 105 

 
19 15 16 17 19 21 23 26 30 34 38 42 47 51 56 62 68 74 81 89 97 106 

 
20 16 17 18 20 22 24 28 32 36 39 44 48 53 58 64 70 76 83 91 99 108 

 
21 17 18 19 21 23 25 29 33 37 40 45 49 54 59 65 71 78 85 92 101 109 

 
22 18 19 20 22 24 26 31 35 38 42 46 50 55 61 67 73 80 88 94 103 112 

 
23 19 20 21 23 25 27 32 36 39 43 47 51 56 62 68 74 81 89 96 105 114 

 
24 20 21 22 24 26 28 33 37 41 45 49 53 58 64 70 76 83 91 98 107 116 

 
25 21 22 23 25 27 29 34 38 42 46 50 54 59 65 71 77 85 92 100 109 118 

 
26 22 23 24 26 28 30 35 39 43 47 51 55 60 68 72 78 86 93 102 111 130 

 
ANEXA Nr. 20 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "P", 

pentru drumul de frânare de 1000 m   
 

                       
 Panta 
caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 6 6 8 11 13 18 22 26 32 38 44 51 58 65 73 82 90 

 
1 6 6 6 6 6 7 9 12 15 19 23 28 33 39 46 52 60 67 75 83 92 

 
2 6 6 6 6 6 8 10 13 16 20 24 29 34 41 47 54 61 68 76 85 94 

 
3 6 6 6 6 7 9 11 14 17 21 26 30 36 42 49 55 63 70 78 87 96 

 
4 6 6 6 6 8 10 12 15 18 23 27 32 37 44 50 57 64 72 80 88 98 

 
5 6 6 6 7 9 11 13 16 20 24 28 33 39 45 52 58 66 73 82 90 99 

 
6 6 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 35 40 46 53 60 67 75 83 92 101 

 
7 6 7 8 9 11 13 15 19 22 26 31 36 41 48 54 61 69 76 85 94 103 

 
8 6 7 9 10 12 14 16 20 23 28 32 37 43 49 56 63 70 78 86 95 105 

 
10 8 9 10 12 14 16 18 22 26 30 35 40 46 52 59 66 74 81 90 99 108 
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12 10 11 12 14 16 18 21 24 28 33 38 43 48 55 62 69 77 85 93 102 112 

 
15 12 13 14 16 18 21 24 28 32 36 41 47 53 59 66 73 81 90 98 107 117 

 
17 13 15 16 18 20 23 26 30 34 39 44 50 55 62 69 76 84 93 101 111 121 

 
20 16 17 19 21 23 27 30 34 38 43 48 54 60 67 74 81 89 98 107 116 127 

 
22 18 19 21 23 25 29 32 36 41 46 51 57 63 70 76 84 92 101    

 
25 20 22 24 26 28 32 35 40 45 50 55 61 67 74 81 89 97 106    

 
27 22 23 25 28 30 34 38 43 47 53 58 64 70 77 84 92 101 110    

 
30 24 26 28 31 33 37 41 46 51 57 62 68 75 82 87 97 106 115    

 
ANEXA Nr. 21 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "P", 

pentru drumul de frânare de 700 m   
 

                   
 Panta 

caracteristic  
(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 6 8 12 36 21 26 33 39 47 55 65 75 85 

 
1 6 6 6 6 7 10 13 17 22 28 34 41 49 57 66 77 86 

 
2 6 6 6 6 8 11 14 19 23 29 36 42 50 58 68 78 88 

 
3 6 6 6 7 9 12 16 20 25 30 37 44 51 60 69 79 89 

 
4 6 6 6 8 10 13 17 21 26 32 38 45 53 61 70 81 90 

 
5 6 6 7 9 11 14 18 22 27 33 40 47 54 62 72 82 92 

 
6 6 6 8 10 12 15 19 24 28 34 41 48 56 64 73 83 93 

 
7 6 7 9 11 13 16 20 25 30 36 42 49 57 65 74 85 95 

 
8 7 8 10 12 14 17 21 26 31 37 44 51 58 67 76 86 96 

 
10 8 10 11 14 16 19 24 28 34 40 46 54 61 70 78 89 100 

 
12 10 12 13 16 18 22 26 31 34 42 49 57 64 73 81 92 103 

 
15 12 14 15 18 21 25 29 34 40 46 53 60 68 77 85 96 107 

 
17 14 15 17 20 23 27 31 37 43 49 56 63 71 80 88 99 110 

 
20 17 18 21 24 26 30 35 41 47 54 60 68 76 85 93 104 115 

 
22 18 20 22 26 28 33 37 44 50 56 63 71 79 86 96 108 119 
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25 21 23 25 28 32 36 41 47 54 61 66 76 84 92 101 112 124 

 
30 25 27 30 34 37 42 47 54 61 68 75 84 92 101 110 123 133 

 
35 30 32 35 39 43 48 54 61 68 75 73 92 101 110 120 131  

 
40 34 37 40 44 49 54 61 68 76 83 91 100 111 120 130 143  

 
ANEXA Nr. 22 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "G", 

pentru drumul de frânare de 1200 m   
 

                   
 Panta caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 5 5 5 5 5 6 9 11 14 17 21 26 31 37 43 49 57 

 
1 5 5 5 5 5 7 10 12 15 18 22 27 32 38 44 51 59 

 
2 5 5 5 5 6 8 11 13 16 20 24 28 33 39 45 53 61 

 
3 5 5 5 6 7 9 12 15 18 21 26 30 35 41 48 56 65 

 
4 5 5 5 7 8 10 13 16 19 23 27 32 37 43 50 58 66 

 
5 5 5 6 8 9 11 14 17 21 24 28 33 39 45 51 59 67 

 
6 5 6 7 9 10 12 15 18 22 26 30 35 40 47 54 61 70 

 
7 6 7 8 10 11 13 16 19 23 27 31 37 42 49 55 63 71 

 
8 7 8 9 11 12 14 17 21 24 28 33 38 44 51 58 65 74 

 
9 8 9 10 12 13 16 18 22 26 30 34 40 46 53 60 67 77 

 
10 9 10 11 13 14 17 19 23 27 31 36 41 47 54 61 69 79 

 
11 10 11 12 14 15 18 21 25 28 33 37 42 49 56 63 71 80 

 
12 11 12 13 15 16 19 22 26 29 34 39 43 50 57 65 72 81 

 
13 12 13 14 16 18 21 24 28 31 36 41 46 52 59 67 75 84 

 
14 13 14 15 17 19 22 25 29 33 37 42 48 54 61 69 77 86 

 
15 14 15 16 18 20 23 26 31 35 39 44 50 56 63 71   

 
16 15 16 17 19 21 24 27 32 36 41 46 52 58 65 73   

 
17 16 17 19 21 23 26 29 34 38 42 48 54 60 68 76   

 
18 17 18 20 22 24 27 31 35 39 43 49 55 62 70 78   
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19 18 19 21 23 25 29 33 37 41 45 51 57 64 71 80   

 
20 19 20 22 24 26 30 34 38 42 46 52 58 65 72 81   

 
21 20 21 23 25 27 31 35 39 43 49 54 60 67     

 
22 21 22 24 26 28 32 36 40 44 50 56 62 69     

 
23 22 23 25 27 30 34 38 42 45 52 57 64 71     

 
24 23 24 26 28 32 35 39 43 47 53 58 65 72     

 
25 24 25 27 30 34 37 41 45 47 55 60 67 75     

 
26 25 26 28 31 35 39 42 46 50 56 62 69 77     

 
ANEXA Nr. 23 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "G", 

pentru drumul de frânare de 1000 m   
 

                   
 Panta caracteristic  

(0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 6 8 11 14 18 22 27 33 39 45 54 63 74 

 
1 6 6 6 6 6 9 12 15 19 23 28 34 40 47 55 65 76 

 
2 6 6 6 6 7 10 13 16 20 25 30 36 42 49 57 67 78 

 
3 6 6 6 7 9 11 14 18 22 26 31 37 43 51 59 69 80 

 
4 6 6 6 8 10 12 15 19 23 28 33 39 45 52 61 71 82 

 
5 6 6 7 9 11 14 17 20 25 29 34 40 47 54 63 73 84 

 
6 6 7 8 10 12 15 18 22 26 31 36 42 48 56 64 74 86 

 
7 7 8 9 11 13 16 19 23 27 32 37 43 50 57 66 76 88 

 
8 8 9 10 12 14 17 20 24 29 34 39 45 52 59 68 78 90 

 
9 9 10 12 14 16 19 22 26 31 36 41 47 54 61 70 80 92 

 
10 10 11 13 15 17 20 23 27 32 37 42 48 55 63 72 82 94 

 
11 11 12 14 16 18 21 25 29 33 39 44 50 57 65 74 84 97 

 
12 12 13 15 17 19 22 26 30 34 40 45 52 59 66 75 86 99 

 
13 13 14 16 18 21 24 27 31 36 42 47 54 61 68 77 88  

 
14 14 15 17 19 22 25 28 32 37 43 48 55 62 70 79 90  
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15 15 16 18 21 23 26 30 34 39 45 50 57 64 72 81 93  

 
16 16 17 19 22 24 27 31 35 40 46 52 58 66 74 83 95  

 
17 17 19 21 23 26 29 33 37 42 48 54 60 68 76 86 97  

 
18 18 20 22 24 27 30 34 38 43 49 55 62 69 78 88 99  

 
19 19 21 23 25 28 32 35 40 45 51 57 64 71 80 93   

 
20 20 22 24 26 29 33 36 41 46 52 58 65 73 82 97   

 
21 21 23 25 28 31 34 38 43 48 54 60 67 75 84    

 
22 22 24 26 29 32 35 39 44 49 55 62 69 77 86    

 
23 23 25 28 31 34 37 41 46 51 57 63 71 79 89    

 
24 24 26 29 32 35 39 43 47 53 59 65 73 81 91    

 
25 25 27 30 33 36 40 44 48 54 60 67 74 83 93    

 
ANEXA Nr. 24 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de pant  i vitez  
pentru trenurile de marf  frânate în pozi ia "G", 

pentru drumul de frânare de 700 m   
 

                 
 

Panta caracteristic  (0/00) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

 Procentul de mas  frânat  

 
0 6 6 6 6 8 11 15 20 26 33 41 51 62 76 93 
1 6 6 6 7 9 12 16 21 27 34 42 53 64 78 95 
2 6 6 6 8 10 13 18 23 29 36 44 54 66 80 97 
3 6 6 7 9 11 15 19 24 30 37 46 56 68 82 99 
4 6 6 8 10 12 16 20 26 32 39 48 58 70 85  
5 7 7 9 11 14 17 22 27 33 41 50 60 72 87  
6 7 8 10 12 15 19 23 28 35 42 51 62 74 89  
7 8 9 11 13 16 20 24 30 36 44 53 64 76 91  
8 9 10 12 14 17 21 26 32 38 46 55 66 78 93  
9 10 11 12 16 19 23 27 33 40 48 57 68 81 96  

10 11 12 14 17 20 24 29 35 41 49 59 70 83 98  
11 12 13 15 18 21 25 30 36 43 51 61 72 85   
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12 13 14 16 19 23 27 32 38 45 53 63 74 87   
13 14 15 18 20 24 28 33 40 46 55 64 76 89   
14 15 16 19 22 25 30 35 41 48 56 66 78 91   
15 16 17 20 23 27 31 36 43 50 58 68 80 93   
16 17 19 21 24 28 32 38 44 52 60 70 81 95   
17 18 20 22 25 29 34 39 45 53 62 72 84 97   
18 19 21 23 27 31 35 41 47 55 64 74 86 99   
19 20 22 25 28 32 37 43 49 57 66 76 88    
20 21 23 26 29 33 38 44 51 58 67 78 90    
21 22 24 27 31 35 40 46 52 60 69 80 92    
22 23 25 28 32 36 41 47 54 62 71 82 94    
23 24 26 30 33 38 43 49 56 64 73 83     
24 25 28 31 35 39 44 50 57 65 75 85     
25 26 29 32 36 40 46 52 59 67 76 87     
26 27 30 33 37 42 47 54 61 69 78      
27 28 31 35 39 43 49 55 62 71 80      
28 30 32 36 40 45 50 57 64 72 82      
29 31 34 37 41 46 52 58 66 74 84      
30 32 35 38 43 48 53 60 67 76 86      
31 33 36 40 44 49 55 61 69 78       
32 34 37 41 45 51 56 63 71 79       
33 35 39 42 47 52 58 65 72 81       
34 36 40 44 48 54 60 66 74 83       
35 38 41 45 50 55 61 68 76 85       

 
ANEXA Nr. 25 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i de pantele mari, 
care au o lungime mai mare de 10 km, pentru trenurile de marf  
având în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  

cu înc rc tura, frânate cu frân  automat  i f r  frân  electric    
 

      
 

Sec ii de circula ie caracterizate prin pante mari, cu lungimea mai 
mare de 10 km, neprev zute în Anexa 12 

Viteza de circula ie 
(km/h) 
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 40 50 60 70 

 
Procentul de mas  

frânat  

 
Balota - imian 66 71 77 - 

 
Predeal - Câmpina 88 - - - 

 
Predeal - Bra ov 86 - - - 

 
Livezi Ciuc - Ciceu 70 77 84 - 

 
Livezi Ciuc - Ghime  81 88 - - 

 
Bârnova - Ciurea 56 61 66 85 

 
Mestec ni  - Pojorîta 74 81 - - 

 
ANEXA Nr. 26 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia 
de circula ie Balota- imian, pentru trenurile de marf  având 

în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 
frânate cu frân  automat  i frân  electric    

 
  
 
la locomotiva 060 EA 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
2000 45 55 71 

  
 
la locomotiva 040 EC 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
1300 44 55 71 
1400 46 55 71 
1500 47 55 71 
1600 48 55 71 
1700 49 55 71 
1800 50 55 71 
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1900 51 55 71 
2000 52 56 71 

 
ANEXA Nr. 27 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia 
de circula ie Predeal-Câmpina, pentru trenurile de marf  având 

în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 
frânate cu frân  automat  i frân  electric    

 
   
la locomotiva 060 EA 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1500 34 44 58 78 
1600 37 44 58 78 
1700 40 44 58 78 
1800 43 46 58 78 
1900 45 48 58 78 
2000 47 51 58 78 
2100 49 53 58 78 
2200 51 55 60 78 
2300 53 56 62 78 
2400 54 58 64 78 
2500 56 59 66 78 
2600 57 61 67 78 
2700 58 62 68 78 
2800 59 63 70 78 
2900 60 64 71 78 
3000 61 65 72 79 
3100 62 66 73 81 
3200 63 67 74 82 
3300 64 68 75 83 
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3400 64 69 76 84 
3500 65 69 77 85 

  
 
la locomotiva 040 EC 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1000 34 44 58 78 
1100 39 44 58 78 
1200 43 46 58 78 
1300 46 50 58 78 
1400 49 53 58 78 
1500 52 56 61 78 
1600 54 58 64 78 
1700 56 60 66 78 
1800 58 62 68 78 
1900 60 64 70 78 
2000 61 65 72 79 
2100 62 67 74 81 
2200 64 68 75 83 
2300 65 69 76 84 
2400 66 70 77 85 
2500 67 71 78 87 
2600 67 72 79 88 
2700 68 73 80 89 
2800 69 74 81 90 
2900 70 74 82 90 
3000 70 75 83 91 
3100 71 76 83 92 
3200 71 76 84 93 
3300 72 77 85 93 
3400 72 77 85 94 
3500 73 78 86 95 
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ANEXA Nr. 28 
la Regulamentul nr. 006   

 
Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia 

de circula ie Predeal-Bra ov, pentru trenurile de marf  având 
în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 

frânate cu frân  automat  i frân  electric    
 

  
 
la locomotiva 060 EA 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
1400 44 54 69 
1500 47 54 69 
1600 49 54 69 
1700 52 56 69 
1800 54 59 69 
1900 55 60 69 
2000 57 62 69 

  
 
la locomotiva 040 EC 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
900 43 54 69 

1000 47 54 69 
1100 51 55 69 
1200 54 59 69 
1300 56 61 69 
1400 58 64 70 
1500 60 66 73 
1600 62 68 75 
1700 63 69 76 
1800 65 71 78 
1900 66 72 79 
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2000 67 73 81 

 
ANEXA Nr. 29 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia 
de circula ie Livezi Ciuc-Ciceu, pentru trenurile de marf  având 

în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 
frânate cu frân  automat  i frân  electric    

 
  
 
la locomotiva 060 EA 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1700 41 52 67 87 
1800 43 52 67 87 
1900 44 52 67 87 
2000 46 52 67 87 
2100 47 52 67 87 
2200 48 52 67 87 
2300 49 53 67 87 

  
 
la locomotiva 040 EC 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1200 43 52 67 87 
1300 45 52 67 87 
1400 47 52 67 87 
1500 48 53 67 87 
1600 50 54 67 87 
1700 51 56 67 87 
1800 52 57 67 87 
1900 53 58 67 87 
2000 54 59 67 87 
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2100 55 60 67 87 
2200 56 60 67 87 
2300 56 61 67 87 

 
ANEXA Nr. 30 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia 
de circula ie Livezi Ciuc-Ghime , pentru trenurile de marf  având 

în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 
frânate cu frân  automat  i frân  electric    

 
  
 
la locomotiva 060 EA 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1500 42 52 67 87 
1600 45 52 67 87 
1700 47 52 67 87 
1800 49 53 67 87 
1900 51 55 67 87 
2000 52 57 67 87 
2100 54 58 67 87 
2200 55 60 67 87 
2300 56 61 67 87 

  
 
la locomotiva 040 EC 

      
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 70 

 Procentul de mas  frânat  

 
1000 42 52 67 87 
1100 46 52 67 87 
1200 49 53 67 87 
1300 51 56 67 87 
1400 54 58 67 87 



85 

1500 55 60 67 87 
1600 57 62 68 87 
1700 58 64 70 87 
1800 60 65 72 87 
1900 61 66 73 87 
2000 62 67 74 87 
2100 63 68 75 87 
2200 64 69 76 87 
2300 64 70 77 87 

 
ANEXA Nr. 31 

la Regulamentul nr. 006   
 

Procentele de mas  frânat  în func ie de vitez  i tonaje pe sec ia de 
circula ie Mestec ni -Pojorîta, pentru trenurile de marf  având 

în compunere vagoane echipate cu frân  propor ional  cu înc rc tura, 
frânate cu frân  automat  i frân  electric    

 
  
 
la locomotiva 060 EA 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
1700 47 57 72 
1800 49 57 72 
1900 50 57 72 
2000 51 57 72 

  
 
la locomotiva 040 EC 

     
 

Tonajul trenului de marf  (tone) 

Viteza de circula ie (km/h) 

 40 50 60 

 Procentul de mas  frânat  

 
1100 46 57 72 
1200 49 57 72 
1300 51 57 72 
1400 52 57 72 
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1500 54 58 72 
1600 55 60 72 
1700 56 61 72 
1800 57 62 72 
1900 58 63 72 
2000 59 64 72 

 
ANEXA Nr. 32 

la Regulamentul nr. 006   
 
    Unitatea ......................   
 

NOT  "DE FRÂNE"   
 

   
 Trenul ........................ data .......................... 

 (zi, lun , an) 
                 
 Nr. crt. Num rul vagonului 

Frâne automate Frâne de mân  

 defecte bune izolate defecte 

 0 1 2 3 4 

 1                
 2                
 3                
                 
                 
                 
      
 În compunerea trenului sunt vagoane cu: 

 
Nr. 
crt. 

sabo i din materiale 
compozite tip K sau L-L 

frân  nemoderabil  
la sl bire 

frân  cu 
disc 

ro i mici pentru 
transport automobile 

 *)     
   
Legat locomotiva de remorcare la tren, ora: ................................. 

 
Proba frânelor terminat , ora: .............................................. 

 
Revizorii tehnici de vagoane s-au întâlnit cu proba frânelor la vagonul: 

             
             
   
 

Revizor tehnic de vagoane Primit, 

 
(agent autorizat)  
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1. ..........................  

 
2. .......................... Agent OTF ......................... 

 
   Not :    
   *) Se va bifa ceea ce corespunde realit ii.   
 

ANEXA Nr. 33 
la Regulamentul nr. 006   

 
Procentele de mas  frânat  în func ie de pant , 

pentru men inerea pe loc a trenurilor cu frânele de mân    
 

                 

 

Panta 
caracteristic  
(0/00) 

0-
3 

4-
5 

6-
7 

8-
9 

10-
11 

12-
13 

14-
15 

16-
17 

18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

26-
27 

28-
29 

30 

Procentul de 
mas  frânat  

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 

 


