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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 1816/2005 din 26 octombrie 2005 
 

Ordinul nr. 1816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor 
feroviare - nr. 005   

 
În vigoare de la 27 mai 2006 

 
Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1064 din 28 noiembrie 2005 i include modific rile aduse 

prin urm toarele acte: Ordin 1286/2006; Ordin 461/2007; Ordin 322/2010; Ordin 153/2011; Ordin 1120/2012; Ordin 1126/2014; Ordin 1466/2014; 
Ultima modificare în 30 octombrie 2014. 

 
   *) Potrivit art. III din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1466/2014, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, 
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 i 1.064 
bis din 28 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1126/2014, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, 
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 i 1.064 
bis din 28 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 1120/2012, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare 
nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 i 
1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 153/2011, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - 
nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 i 
1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific  i se completeaz .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 322/2010, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - 
nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 i 
nr. 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 461/2007, alineatul (1) al articolului 92 din Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.064 i 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, se modific .   
   *) Potrivit art. I din Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului nr. 1286/2006, Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.816/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.064 i 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, se modific .   
    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:   
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   Art. 1. -  Se aprob  Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, prev zut în anexa*) care face parte integrant  din 
prezentul ordin.   
       
   *) Anexa se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 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., Societ ii Na ionale de Transport Feroviar C l tori 
"C.F.R. C l tori" - S.A., Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de Marf  "C.F.R. Marf " - S.A., gestionarilor de infrastructur  feroviar , altor operatori de 
transport feroviar, operatorilor de manevr  feroviar  i operatorilor economici care desf oar  opera iuni de transport feroviar i/sau care de in vehicule 
feroviare.   
   Art. 3. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Na ional  de Transport Feroviar C l tori 
"C.F.R. C l tori" - S.A., Societatea Na ional  de Transport Feroviar de Marf  "C.F.R. Marf " - S.A., al i gestionari de infrastructur  feroviar , operatori de 
transport feroviar, operatori economici care desf oar  opera iuni de transport feroviar i/sau care de in vehicule feroviare vor duce la îndeplinire prezentul 
ordin.   
   Art. 4. -  Prevederile prezentului ordin se aplic  i operatorilor economici care de in în proprietate sau închiriate linii ferate industriale i/sau vehicule 
feroviare, care au acces pe infrastructura feroviar .   
   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.   
   (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 pentru circula ia trenurilor i 
manevra vehiculelor feroviare - nr. 005.   
   (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 trenurilor, privind aplicarea prevederilor Regulamentului pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor 
feroviare - nr. 005.   
   Art. 7. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin Instruc ia de mi care - nr. 100, edi ia 1997, precum i orice dispozi ie contrar  î i înceteaz  
aplicabilitatea.   
   Art. 8. -  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

  
 Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Gheorghe Dobre 
 

 
    Bucure ti, 26 octombrie 2005.   
    Nr. 1.816.   
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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Regulament din 26 octombrie 2005 
 

Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 din 26.10.2005    
 

În vigoare de la 27 mai 2006 
 

Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1064bis din 28 noiembrie 2005 i include modific rile 
aduse prin urm toarele acte: Ordin 1286/2006; Ordin 461/2007; Ordin 322/2010; Ordin 153/2011; Ordin 1120/2012; Ordin 1126/2014; Ordin 1466/2014; 

Ultima modificare în 30 octombrie 2014. 
 

PARTEA I 
DISPOZI II GENERALE   

 
CAPITOLUL I 

CON INUTUL I SFERA DE APLICARE A REGULAMENTULUI   
 

SEC IUNEA 1 
Con inutul i sfera de aplicare   

 
   Art. 1. -  (1) Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 con ine reglement rile în baza c rora se execut  circula ia 
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum i pe liniile ferate industriale cu acces la aceasta, în condi ii de 
siguran a circula iei i securitate a transporturilor.   
   (2) Prevederile prezentului regulament se aplic  numai pentru viteze maxime de circula ie de pân  la 160 km/h; pentru viteze de circula ie mai mari de 160 
km/h se vor stabili reglement ri specifice.   
   (3) Circula ia trenurilor între sta iile CFR de frontier  de stat i sta iile de frontier  de stat ale administra iilor de cale ferat  vecine i pe liniile de peage se 
reglementeaz  prin conven ii bilaterale la care România este parte.   
   (4) Dac  diferitele aspecte ale acelea i probleme sunt cuprinse în mai multe articole ale prezentului regulament, ele trebuie s  fie în elese i aplicate în 
totalitatea lor.   
   Art. 2. -  (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru to i operatorii economici care desf oar  opera iuni de transport feroviar. Sec iunile 
prezentului regulament care trebuie cunoscute de c tre personalul de specialitate al fiec rui operator economic care desf oar  opera iuni de transport 
feroviar se stabilesc prin tematicile cadru utilizate în procesul de instruire i autorizare, în raport cu specificul activit ilor i opera iunilor de transport feroviar 
desf urate de c tre acest personal.   
   (2) Siguran a circula iei i securitatea transporturilor pe c ile ferate din România sunt concepte potrivit c rora circula ia trenurilor i manevra vehiculelor 
feroviare trebuie s  se desf oare f r  pericol pentru: c l tori, personalul care desf oar  opera iuni de transport feroviar, bunurile încredin ate la transport, 
vehiculele feroviare, infrastructura feroviar , precum i pentru mediul înconjur tor.   
   Art. 3. -  (1) Cazurile în care se înmâneaz  mecanicului de locomotiv  ordin de circula ie sunt prev zute în Anexa 1 care face parte integrant  din prezentul 
regulament.   
   (2) Modul de completare a formularului "Foaia de parcurs a locomotivei" este prev zut în Anexa 2 care face parte integrant  din prezentul regulament.   
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   (3) Instrumentele portative de semnalizare, care trebuie utilizate în timpul execut rii serviciului de c tre personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei, 
sunt prev zute în Anexa 3 care face parte integrant  din prezentul regulament.   
   (4) Defini iile unor no iuni folosite în Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005 sunt prev zute în Anexa 4 care face 
parte integrant  din prezentul regulament.   
   (5) Modelul formularului NOTA DE FRÂNE este prev zut în Anexa 5 care face parte integrant  din prezentul regulament.   
   (6) Procentele de mas  frânat  în func ie de pant , pentru men inerea pe loc a trenurilor cu frânele de mân  sunt prev zute în Anexa 6 care face parte 
integrant  din prezentul regulament.   
   (7) Modelul formularului NOT  DE REPARTIZARE A FRÂNELOR DE MÂN  este prev zut în Anexa 7 care face parte integrant  din prezentul regulament.   
   (8) Culorile i simbolurile folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circula ie sunt prev zute în Anexa 8 care face parte integrant  din prezentul 
regulament.   
   (9) Modelul formularului PLAN DE MANEVR  este prev zut în Anexa 9 care face parte integrant  din prezentul regulament.   
   (10) Instruc iuni de lucru pentru unit ile în care este implementat sistemul informatic IRIS sunt prev zute în Anexa 10 care face parte integrant  din 
prezentul regulament.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Condi ii pentru exercitarea func iilor i desf urarea activit ilor 

în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare   
 
   Art. 4. -  (1) Personalul care desf oar  activit i sau opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare este obligat s  cunoasc  
i s  respecte prevederile din prezentul regulament specifice func iei/activit ii pe care o exercit /presteaz .   

   (2) Personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei, care desf oar  pe proprie r spundere activit i în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare, trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: s  aib  atestare profesional  de specialitate, s  de in  avizul medical i cel psihologic de 
aptitudine, precum i autoriza iile necesare exercit rii/execut rii func iei/activit ii i/sau manipul rii instala iilor de siguran a circula iei.   
   (3) Modul de efectuare a verific rii profesionale i periodicitatea acesteia, al examin rii medicale i psihologice, precum i modul de autorizare în 
func ie/activitate i pentru manipularea instala iilor de siguran a circula iei sunt cele stabilite în reglement rile specifice în vigoare.   
   (4) Personalul care între ine i/sau manipuleaz  instala ii, aparate i dispozitive de siguran a circula iei, trebuie s  fie instruit i autorizat în acest scop i s  
de in  asupra sa autoriza ia necesar  desf ur rii acestei activit i.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Prezentarea i verificarea personalului la intrarea în serviciu   

 
   Art. 5. -  Administratorul i gestionarii infrastructurii feroviare, operatorii de transport feroviar i operatorii de manevr  feroviar  au obliga ia s  organizeze i 
s  asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului propriu care desf oar  activit i sau opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor i/sau manevra 
vehiculelor feroviare.   
   Art. 6. -  (1) Prin prezentarea la serviciu se în elege sosirea personalului la locul de munc  pentru efectuarea serviciului, conform programului de lucru.   
   (2) Personalul se consider  prezent la serviciu din momentul semn rii condicii de prezen .   
   (3) La prezentarea la serviciu, personalul este obligat:   
   a) s  fie odihnit i în stare normal ;   
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   b) s  poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protec ie i s  aib  asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele 
i sculele necesare desf ur rii activit ii;   

   c) s  nu se afle sub influen a b uturilor alcoolice i/sau a substan elor stupefiante.   
   (4) Starea personalului la prezentarea la serviciu se verific  de regul  de c tre conduc torul subunit ii sau înlocuitorul acestuia.   
   (5) La posturile din linie curent  sau la posturile îndep rtate din incinta sta iei, stabilite în Planul tehnic de exploatare a sta iei/haltei de mi care - denumit în 
continuare PTE -, în haltele de mi care afiliate i în punctele de sec ionare situate pe sec ii cu conducerea centralizat  a circula iei trenurilor verificarea 
personalului la prezentarea la serviciu se face de c tre personalul care este în serviciu, înainte de predarea serviciului. Rezultatul verific rii se consemneaz , 
dup  caz, în condica de comenzi a postului, în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care sau în registrul de dispozi ii pentru conducerea centralizat  a 
circula iei trenurilor i se transmite prin instala iile de telecomunica ii c tre impiegatul de mi care dispozitor din sta ia de care apar ine postul sau la care este 
afiliat  halta de mi care, respectiv operatorului de circula ie pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor.   
   (6) La posturile în care serviciul se întrerupe temporar, modul de verificare a personalului la reluarea activit ii, respectiv la prezentarea la serviciu, se 
stabile te în PTE.   
   (7) Personalul constatat sub influen a b uturilor alcoolice i/sau a substan elor stupefiante sau vizibil bolnav, nu va fi admis la serviciu, în tiin ându-se 
conduc torul subunit ii din care face parte, iar pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, se avizeaz  în scris operatorul de circula ie care 
dispune m surile necesare.   
   (8) Conduc torul subunit ii verific  în timpul programului de lucru, prin sondaj, modul în care înlocuitorul s u a f cut verificarea personalului la intrarea în 
serviciu.   
   Art. 7. -  (1) În sta iile în care operatorii de transport feroviar nu au structur  organizatoric  proprie verificarea personalului care deserve te trenul, atât la 
intrare în serviciu cât i la îndrumarea trenului se face de c tre impiegatul de mi care - denumit în continuare IDM - din sta ia respectiv .   
   (2) În sta iile în care activitatea de manevr  nu se desf oar  permanent, existând un program de lucru care nu presupune predarea-primirea serviciului, 
verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotiv  care efectueaz  manevra, se face de c tre IDM din sta ia respectiv .   
   Art. 8. -  (1) Predarea-primirea serviciului de c tre personalul de locomotiv  la trenurile în circula ie, precum i la locomotivele de manevr  din sta iile în care 
nu exist  structuri organizatorice apar inând operatorului de transport feroviar pentru verificarea personalului la intrarea în serviciu, se face numai în sta ii; în 
acest caz starea personalului de locomotiv  care prime te serviciul se verific  obligatoriu de c tre IDM din sta ia respectiv .   
   (2) La verificarea st rii personalului de locomotiv  de c tre IDM, personalul de locomotiv  este obligat s  confirme în foaia de parcurs, sub semn tur , în 
prezen a IDM, c  este odihnit i în stare normal , iar IDM noteaz  ora i una din men iunile "apt serviciu" sau "inapt serviciu", dup  caz, semneaz  i aplic  
tampila sta iei. În cazul în care IDM constat  c  personalul de locomotiv  este inapt serviciu, aduce aceasta la cuno tin a operatorului de circula ie care va 

aviza operatorul de transport feroviar care are în subordine personalul de locomotiv  în vederea lu rii m surilor necesare. Prin personal de locomotiv  se 
în elege mecanicul de locomotiv  i dup  caz i mecanicul ajutor. Prin mecanic de locomotiv  - denumit în continuare mecanic - în contextul prezentului 
regulament, se în elege i conduc torul oric rui alt vehicul feroviar motor.   
 

SEC IUNEA a 4-a 
Obliga iile i r spunderile personalului   

 
   Art. 9. -  (1) Obliga iile i r spunderile generale ale personalului care desf oar  opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor 
feroviare sunt cuprinse în prezentul regulament, precum i în alte reglement ri specifice în vigoare.   
   (2) La prezentarea personalului cu o func ie ierarhic superioar , personalul de serviciu se prezint  i raporteaz  pe scurt situa ia din zona de activitate a 
postului s u. Prezen a personalului cu o func ie ierarhic superioar , nu scute te personalul de serviciu de r spunderea îndeplinirii obliga iilor sale.   
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   (3) Dispozi iile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o func ie ierarhic superioar  se execut  integral i la timp, cu excep ia celor care pun 
în pericol siguran a circula iei, a c l torilor, a bunurilor încredin ate la transport, precum i a celor care contravin normelor specifice de protec ie a muncii 
pentru transporturile pe calea ferat . Pentru îndeplinirea unei dispozi ii, executantul poart  r spunderea împreun  cu organul ierarhic superior care a dat 
dispozi ia.   
   (4) În timpul execut rii serviciului, personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei este obligat s  poarte uniforma sau echipamentul de lucru, respectiv 
de protec ie, conform normativelor în vigoare, s  aib  asupra sa rechizitele necesare desf ur rii activit ii, s  aib  o inut  decent  i o comportare corect .   
   (5) Se interzice personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei s  introduc , s  p streze sau s  consume b uturi alcoolice i/sau substan e 
stupefiante în incinta subunit ii i în zona sa de activitate, s  fumeze în locuri neamenajate în acest scop sau în timpul cât se afl  în rela ii cu clien ii.   
   (6) Se interzice personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei, aflat în serviciu, s  p r seasc  postul f r  aprobarea ob inut  conform 
reglement rilor specifice în vigoare. Acest personal este obligat, în caz de pericol, s  r mân  la postul s u pentru a lua m suri de înl turare a pericolului. 
Men inerea salaria ilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de munc  se face conform legisla iei i reglement rilor 
specifice în vigoare.   
   (7) În cazuri excep ionale care afecteaz  infrastructura feroviar  cum ar fi: calamit i, accidente i evenimente feroviare, avarii i deranjamente la instala ii, 
defec iuni ale vehiculelor feroviare, precum i pentru înl turarea urm rilor acestora, personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei este obligat s  fie la 
dispozi ia conducerii subunit ii/unit ii sau la cererea acesteia s  se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu.   
   (8) Se interzice personalului liber de serviciu s  intervin  în executarea serviciului în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare, precum 
i imixtiunea în executarea sarcinilor între salaria ii de serviciu, în afara cazurilor excep ionale în care prin interven ia respectiv  s-ar evita un pericol.   

   (9) Se interzice salaria ilor s  presteze serviciul în locul altor salaria i, la solicitarea acestora, f r  aprobarea scris , anticipat  a conducerii 
subunit ii/unit ii.   
   (10) Se interzice folosirea instala iilor de telecomunica ii destinate efectu rii circula iei trenurilor i manevrei vehiculelor feroviare de c tre alt personal decât 
cel de serviciu sau în alt scop decât cel stabilit.   
   (11) În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei s  doarm  sau s  se a eze în pozi ii favorabile somnului i s  
aib  alte preocup ri decât cele legate strict de serviciu. Personalul devenit inapt în timpul serviciului va fi înlocuit.   
   (12) Personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei este obligat ca la terminarea programului s  nu p r seasc  postul pân  la sosirea schimbului, 
acolo unde se lucreaz  f r  întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia, s  anun e conducerea subunit ii/unit ii pentru a lua m surile necesare.   
   (13) Personalul care efectueaz  stagiul de practic  se men ioneaz  în registrul de predare-primire a serviciului i execut  toate opera iile numai sub 
supravegherea i r spunderea personal  a salariatului pe lâng  care acesta execut  practica.   
   (14) Înainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare publice de c tre operatori economici, al ii decât operatorii de transport 
feroviar, administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare verific  dac  personalul care urmeaz  s  efectueze manevra este autorizat i în stare 
corespunz toare îndeplinirii serviciului, precum i dac  vehiculul feroviar motor care urmeaz  s  efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, 
conform reglement rilor specifice în vigoare. În cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condi ii se interzice accesul operatorilor economici pe liniile 
infrastructurii feroviare publice, precum i efectuarea manevrei de c tre ace tia.   
   (15) Prevederi de am nunt privind verificarea condi iilor prev zute la alin. (14) se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 5-a 
Predarea-primirea serviciului   
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   Art. 10. -  (1) Posturile în care se desf oar  activit i i opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare, la care este 
obligatorie predarea-primirea serviciului în scris, precum i personalul pentru care este obligatorie predarea-primirea serviciului în scris, sub semn tur , se 
stabilesc în PTE.   
   (2) Predarea-primirea serviciului cuprinde:   
   a) men iuni cu caracter general:   
   - data pred rii-primirii serviciului;   
   - numele i prenumele pred torului i primitorului, în clar;   
   - inventarul postului;   
   b) men iuni specifice activit ii desf urate:   
   - situa ia restric iilor de vitez  necuprinse în buletinul de avizare a restric iilor - denumit în continuare BAR -, i a celor modificate fa  de BAR;   
   - condi ii speciale în circula ia trenurilor i pentru manevrarea vehiculelor feroviare;   
   - starea aparatelor de cale i a instala iilor de semnalizare, centralizare i interblocare - denumite în continuare SCB -, a instala iilor de telecomunica ii - 
denumite în continuare TC -, a instala iilor fixe de trac iune electric  - denumite în continuare IFTE -, precum i a sistemului de urm rire a circula iei în timp 
real i a instala iilor ce deservesc acest sistem;   
   - dispozi iile operatorului de circula ie, în curs de executare;   
   - num rul ultimului ordin de circula ie emis;   
   - starea de ocupare a liniilor curente, a liniilor de primire-expediere i a celorlalte linii din sta ie;   
   - modul de asigurare contra fugirii a vehiculelor feroviare din sta ie sau din zona de activitate;   
   - situa ia sabo ilor de mân  repartiza i conform prevederilor din PTE;   
   - comenzi executate pentru intrarea/ie irea/trecerea trenurilor care sunt în curs de garare, expediere sau trecere;   
   c) alte preciz ri necesare continu rii serviciului f r  neajunsuri.   
   (3) Predarea-primirea serviciului se semneaz  de pred tor i primitor, men ionând ora. Pred torul r mâne r spunz tor de omisiunile f cute, de informa iile 
gre ite sau incomplete pe care le-a înscris i de urm rile ce decurg din acestea.   
   (4) Primitorul trebuie s  citeasc  cu aten ie con inutul pred rii-primirii serviciului, s  consulte toate eviden ele de la postul respectiv în leg tur  cu circula ia 
trenurilor, efectuarea manevrei, starea instala iilor, inventarul postului i r mâne r spunz tor de executarea în continuare a serviciului, pân  la predarea lui.   
   (5) În cazul suspend rii temporare a activit ii, personalul de serviciu face predarea serviciului men ionând intervalul de timp în care serviciul este 
suspendat, semneaz  numai pentru pred tor i noteaz  ora. La reluarea activit ii de circula ie i manevr  a vehiculelor feroviare, personalul prezentat pentru 
luarea serviciului în primire, chiar dac  este acela i care a predat serviciul, verific  starea de func ionare a instala iilor SCB, TC i IFTE, ia la cuno tin  
con inutul pred rii, se intereseaz  de eventualele modific ri ale situa iei pe care ie înscrie în continuare, dup  care semneaz  pentru primitor i noteaz  ora.   
   (6) Se interzice predarea serviciului c tre salaria ii care nu sunt în stare corespunz toare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.   
 

CAPITOLUL II 
PLANUL TEHNIC DE EXPLOATARE A STA IEI, CONSTRUC II I INSTALA II 
FOLOSITE ÎN CIRCULA IA TRENURILOR I ÎN ACTIVITATEA DE MANEVR    

 
SEC IUNEA 1 

Planul tehnic de exploatare a sta iei   
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   Art. 11. -  (1) PTE stabile te modul de aplicare a unor prevederi din reglement rile specifice, determinat de specificul de lucru al fiec rei sta ii de cale ferat , 
în func ie de modul de organizare a activit ii, dotarea tehnic , sistemul de circula ie i modul de lucru. Prin denumirea de sta ie în contextul prezentului 
regulament se în elege i halta de mi care.   
   (2) PTE con ine prevederi de am nunt specifice activit ii fiec rei sta ii, referitoare la aplicarea reglement rilor specifice obligatorii privind desf urarea 
opera iunilor de transport feroviar. Modul de întocmire, verificare, avizare i aprobare a PTE este stabilit prin reglement ri specifice astfel încât:   
   a) s  nu contravin  reglement rilor în vigoare;   
   b) s  nu repete i s  nu interpreteze prevederile din actele normative sau reglement rile în vigoare.   
   (3) PTE se actualizeaz  ori de câte ori se modific  organizarea activit ii, instala iile din dotare, sistemul de circula ie i modul de lucru din sta ia de cale 
ferat  respectiv  sau reglement rile specifice privind desf urarea opera iunilor de transport feroviar.   
   (4) Prevederile din PTE sunt obligatorii pentru personalul:   
   a) administratorului infrastructurii feroviare;   
   b) gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile;   
   c) operatorilor de transport feroviar;   
   d) operatorilor de manevr  feroviar ;   
   e) operatori economici, de in tori de infrastructur  feroviar  i/sau vehicule feroviare.   
   (5) Personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaz  s - i desf oare activitatea în sta ia respectiv , trebuie s - i însu easc  
sub semn tur  prevederile din PTE.   
   (6) Administratorul infrastructurii feroviare pune la dispozi ia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevr  feroviar  i operatorilor economici 
interesa i PTE sau extrase din acesta, în vederea organiz rii activit ii desf urate i însu irii sub semn tur , de c tre personalul propriu.   
   (7) eful sta iei este obligat s  verifice prin sondaj dac  personalul din subordine i-a însu it i respect  prevederile din PTE, precum i dac  personalul 
operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevr  feroviar  i al operatorilor economici desf oar  activit i de transport feroviare în sta ie conform 
prevederilor din PTE.   
   (8) În cazul în care urmeaz  s  se execute lucr ri la instala iile de siguran a circula iei care necesit  modific ri ale prevederilor din PTE sau urmeaz  s  se 
lucreze în alt mod decât cel prev zut în instruc iunile de manipulare a instala iei respective, administratorul infrastructurii feroviare publice prin structura sa 
regional  întocme te i difuzeaz  celor interesa i, cu cel pu in 10 zile înaintea începerii lucr rilor, reglement ri provizorii cu privire la condi iile de manipulare a 
instala iilor respective, precum i la modul de efectuare a circula iei i manevrei vehiculelor feroviare.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Gabaritul de liber  trecere   

 
   Art. 12. -  Gabaritul de liber  trecere este conturul geometric transversal limit , în plan vertical, perpendicular pe axa longitudinal  a c ii, în interiorul c ruia, 
în afar  de materialul rulant, nu se admite s  p trund  nici o parte a construc iilor, cum sunt: poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele i alte construc ii 
tehnologice sau instala ii fixe - semnale, coloane i altele - i nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau în sta ii. Gabaritul de liber  
trecere asigur  circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare în deplin  siguran  f r  limitarea vitezei sau alte restric ii.   
   Art. 13. -  (1) M rfurile i materialele desc rcate sau depozitate lâng  linie trebuie s  fie a ezate i fixate în a a fel încât s  fie respectat gabaritul de liber  
trecere, s  nu afecteze vizibilitatea semnalelor, func ionarea instala iilor SCB, TC i IFTE, activitatea i securitatea personalului.   
   (2) M rfurile i materialele lipsite de form  stabil  - piatr  spart , nisip, p mânt i altele asemenea - se depoziteaz  la o distan  de cel pu in 0,8 m în 
aliniament i la cel pu in 1,5 m în curbe, fa  de ciuperca celei mai apropiate ine; în l imea depozitului de materiale nu trebuie s  fie mai mare de 2/3 din 
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l imea taluzului, iar cota piciorului taluzului trebuie s  fie cel mult la nivelul superior al traverselor. Între inele c ii se pot depozita materiale, f r  a se dep i 
nivelul superior al ciupercii inei, l sând un spa iu liber între in  i piciorul taluzului format de materialul respectiv, de cel pu in 0,2 m.   
   (3) M rfurile i materialele cu margini drepte care se pot a eza în stive - l zi, c r mizi, cherestea i altele asemenea - se depoziteaz  la o distan  de cel 
pu in 1,75 m în aliniament i la cel pu in 2,5 m în curbe, fa  de ciuperca celei mai apropiate ine; în l imea stivei - m surat  de la nivelul superior al ciupercii 
inei - nu trebuie s  dep easc  3 m.   

   (4) M rfurile i materialele rotunde care se pot rostogoli - stâlpi, bu teni, evi i altele asemenea - se depoziteaz  la o distan  de cel pu in 1,75 m în 
aliniament i 2,5 m în curb , fa  de ciuperca celei mai apropiate ine, ad ugându-se la aceast  distan  înc  o lungime egal  cu în l imea depozitului 
respectiv.   
   Art. 14. -  (1) Responsabili pentru verificarea i asigurarea gabaritului de liber  trecere sunt:   
   a) în linie curent , eful de district linii, înlocuitorul acestuia în func ie de cel pu in picher sau dup  caz responsabilul SC al operatorului economic care 
între ine i/sau efectueaz  lucr ri la infrastructura feroviar ;   
   b) pe liniile sta iei, altele decât cele de înc rcare-desc rcare, personalul care efectueaz  manevra;   
   c) pe liniile de înc rcare-desc rcare din sta ii, personalul operatorului economic care a efectuat opera iuni de înc rcare-desc rcare iar personalul care 
efectueaz  manevra la aceste linii este obligat, înainte de începerea manevrei, s  verifice asigurarea gabaritului de liber  trecere;   
   d) pe liniile subunit ilor feroviare, altele decât sta iile, efii subunit ilor respective prin personalul din subordine stabilit de c tre ace tia;   
   e) pe linia ferat  industrial  apar inând unui operator economic, responsabilul SC al operatorului economic care utilizeaz  linia respectiv .   
   (2) Dup  terminarea lucr rilor la linii sau la instala iile SCB, TC i IFTE, respectiv dup  terminarea opera iilor de înc rcare-desc rcare în linie curent  sau pe 
liniile sta iei a materialelor necesare efectu rii lucr rilor sau rezultate în urma acestora, se procedeaz  la asigurarea gabaritului de liber  trecere i cur area 
ciupercii inei. Dup  efectuarea acestor opera ii, responsabilul pentru verificarea i asigurarea gabaritului, comunic  prin telefonogram  sau înscrie în registrul 
de revizie a liniilor i a instala iilor de siguran a circula iei - denumit în continuare RRLISC - terminarea lucr rii, existen a gabaritului de liber  trecere, 
cur area ciupercii inei i numai dup  aceea, IDM va trece la efectuarea circula iei trenurilor i/sau la executarea manevrei.   
   (3) Dac  în urma desc rc rii, în linie curent  sau pe liniile sta iei, a vagoanelor înc rcate cu materiale necesare efectu rii lucr rilor la linii, r mân vagoane 
desc rcate par ial, acestea se înscriu de c tre responsabilul pentru verificarea i asigurarea gabaritului de liber  trecere pe perioada lucr rilor, în RRLISC, pe 
num r de vagon, cu precizarea cauzelor nedesc rc rii. Înscrierea se ia la cuno tin , sub semn tur , de c tre IDM dispozitor care interzice introducerea lor în 
tren pân  la desc rcarea complet  a acestora sau rearanjarea înc rc turii în vagon.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Treceri la nivel cu calea ferat    

 
   Art. 15. -  (1) Punctele de intersec ie la acela i nivel ale liniilor de cale ferat  cu drumuri deschise circula iei publice pe care se circul  cu mijloace cu 
trac iune mecanic  sau animal , sunt treceri la nivel cu calea ferat  - denumite în continuare treceri la nivel - i se stabilesc conform reglement rilor specifice 
în vigoare.   
   (2) În func ie de modul în care se realizeaz  semnalizarea circula iei feroviare i rutiere, trecerile la nivel se clasific  în:   
   a) treceri la nivel cu bariere - tip B;   
   b) treceri la nivel cu instala ii automate de semnalizare rutier  cu semibariere - tip BAT;   
   c) treceri la nivel cu instala ii automate de semnalizare rutier  f r  semibariere - tip SAT;   
   d) treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR.   
   Art. 16. -  (1) Pozi ia normal  a barierelor la trecerile la nivel este cea în pozi ie deschis  i poate fi modificat  numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea 
conducerii structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare.   
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   (2) Circula ia peste trecerile la nivel a vehiculelor cu caracteristici speciale, prev zute în actele normative privind regimul juridic al drumurilor, se admite 
numai cu acordul i în condi iile stabilite de c tre administratorul infrastructurii feroviare i sub supravegherea împuternicitului subunit ii de între inere a c ii, 
în func ie de cel pu in picher i dup  caz, de împuternicitul subunit ii IFTE pe liniile de cale ferat  electrificate.   
   (3) La trecerile la nivel clasificate conform art. 15 alin. (2) lit. a) i b), din prezenta sec iune, deservite de agen i i denumite în continuare posturi de barier , 
serviciul se efectueaz  conform programului stabilit de administratorul infrastructurii feroviare.   
   (4) Modul de organizare a activit ii la un post de barier  se stabile te în regulamentul de func ionare al postului de barier  anex  la PTE.   
   (5) Agentul postului de barier  are urm toarele obliga ii:   
   a) s  închid  bariera înainte s  r spund  la telefon;   
   b) s  supravegheze din locul fixat prev zut în regulamentul de func ionare al postului de barier , circula ia prin pasaj, pe timpul cât bariera este deschis  i 
s  închid  bariera în cazul în care p r se te acest loc, indiferent de motiv;   
   c) s  cunoasc  mersul trenurilor i s  cear  rela ii despre circula ia trenurilor întârziate, suplimentare i/sau timpurii;   
   d) s  închid  bariera din proprie ini iativ  în cazul în care un tren sau un convoi de manevr  neanun at se apropie de trecerea la nivel;   
   e) s  nu deschid  bariera decât dup  trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispozi iei de închidere a barierei;   
   f) s  asigure iluminarea cumpenelor barierei mecanice în timpul nop ii, conform calendarului de iluminare, precum i ziua când vizibilitatea este redus ;   
   g) s  raporteze c tre IDM dispozitor dac  trenurile sunt nesemnalizate;   
   h) s  dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevr  aflat în mi care când constat  neajunsuri care pericliteaz  siguran a circula iei sau 
securitatea transporturilor i s  avizeze imediat pe IDM;   
   i) în caz de pericol, s  ia m suri pentru oprirea accesului vehiculelor rutiere peste trecerea la nivel;   
   j) s  manipuleze corespunz tor instala iile postului de barier  pe care îl deserve te;   
   k) s  avizeze imediat pe IDM despre deterior rile produse la postul de barier , de c tre vehiculele rutiere cu trac iune mecanic , animal  sau de c tre 
pietoni, în vederea lu rii operative a m surilor de remediere;   
   l) s  re in  i s  comunice c tre IDM, datele de identificare a vehiculelor rutiere care au produs deterior ri la postul de barier , în vederea aviz rii organelor 
de poli ie;   
   m) s  cure e jgheaburile dintre ine i contra ine i s  asigure cur enia în zona trecerii la nivel:   
   n) s  p streze în bun  stare de func ionare postul de barier , instala iile din dotare i trecerea la nivel.   
   Art. 17. -  (1) Înainte de expedierea sau trecerea unui tren prin sta ie, IDM trebuie s  anun e trenul la posturile de barier  de la trecerile la nivel din linie 
curent  deservite de agen i. La manevra cu dep irea limitei incintei sta iei se anun  numai posturile de barier  din sta ie i din linie curent  interesate. 
Anun area trenurilor se face cu dispozi ie scris , înainte de punerea pe liber a semnalului de ie ire, cu formula: "Nr. ..... ora ..... tren - nr. - ........ pleac  ora 
........" completat  cu men iunea "cu agent", în cazul trenurilor care circul  cu agent la urm .   
   (2) Agen ii posturilor de barier  din linie curent  trebuie s  confirme primirea dispozi iei cu num r i or , dup  care, având bariera închis , se posteaz  la 
locul fixat prev zut în regulamentele de func ionare ale posturilor de barier , ziua cu stegule ul galben desf urat, iar noaptea cu lanterna cu lumina alb  spre 
tren, în vederea defil rii trenului. Bariera se deschide numai dup  trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispozi iei privind circula ia trenului. 
Când barierele au pozi ia normal deschis  i agentul postului de barier  trebuie s  p r seasc  locul fixat, închide mai întâi bariera.   
   (3) Dac  dou  sau mai multe trenuri se urm resc la intervale scurte i nu mai este posibil  deschiderea barierelor între aceste trenuri, IDM trebuie s  
anun e toate trenurile printr-o singur  dispozi ie scris .   
   (4) Pentru fiecare post de barier  din linie curent  se va întocmi un extras din mersul trenurilor prev zute s  treac  pe la postul respectiv, care va con ine 
urm toarele: num rul trenului, felul trenului, plecarea din sta ia vecin , timpul de mers de la sta ia vecin  pân  la postul de barier  din linie curent , ora 
închiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, trecerea pe la postul de barier  din linie curent , timpul de mers de la postul de barier  
din linie curent  pân  la cealalt  sta ie vecin  i sosirea în acea sta ie; ora închiderii barierei, respectiv ora de la care nu se mai deschide bariera, se scrie cu 
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cerneal  ro ie, iar coloana se încadreaz  într-un chenar ro u. Întocmirea, actualizarea i aprobarea extrasului cu mersul trenurilor se face de c tre eful 
sta iei la care este afiliat postul de barier  din linie curent .   
   (5) În cazul în care agentul postului de barier  din linie curent  nu se prezint  la telefon sau când instala ia telefonic  se defecteaz  i nu se poate lua 
leg tura cu acesta, se avizeaz  mecanicul prin ordin de circula ie, în care se înscrie c  trenul circul  neanun at la postul de barier  situat la kilometrul i 
hectometrul num rul .......... . În ambele cazuri se avizeaz  operatorul de circula ie. Se procedeaz  identic i în cazul trenurilor cu trecere prin sta ie, care vor fi 
oprite pentru a se înmâna mecanicului ordin de circula ie.   
   (6) În apropierea postului de barier  men ionat în ordinul de circula ie conform alin. (5), mecanicul reduce viteza trenului; dac  mecanicul observ  c  agentul 
postului de barier  este prezent la locul fixat în vederea trecerii trenului i nu d  semnale de oprire, iar bariera este închis , trece f r  oprire i comunic  prin 
radiotelefon c tre IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau c tre IDM din prima sta ie din parcurs, despre situa ia constatat .   
   (7) Mecanicul este obligat s  ia m suri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel dac  observ  c :   
   - agentul postului de barier  nu este prezent la locul fixat;   
   - agentul postului de barier  d  semnale de oprire a trenului;   
   - agentul postului de barier  este prezent la locul fixat, dar bariera este deschis .   
    Dup  oprire, al doilea agent al trenului - eful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa func ia de ef de tren, iar, în lipsa acestora, mecanicul 
ajutor - se deplaseaz  la postul de barier  pentru a constata situa ia, dup  care mecanicul comunic  c tre IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau c tre 
IDM din prima sta ie din parcurs situa ia constatat . În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor 
de frân  de c tre mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductorul de tren autorizat pentru manipularea instala iilor de 
siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru men inerea pe loc a acestora la manevr  i/sau în circula ia trenurilor în cazul conducerii 
simplificate.   
    În cazul în care bariera este deschis , al doilea agent al trenului închide mai întâi bariera, dup  care d  semnale în vederea dep irii trecerii la nivel de 
c tre tren. Mecanicul opre te trenul dup  dep irea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urc  în tren i transmite 
semnalul «înainte» sau, în cazul în care se urc  în cabina locomotivei, comunic  mecanicului c  trenul î i poate continua mersul.   
   (8) În cazul locomotivelor izolate i al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de c tre mecanic, când mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului 
la postul de barier , acesta ia m suri de oprire înaintea trecerii la nivel; dup  ce opre te i se convinge c  circula ia rutier  este întrerupt , mecanicul d  
semnale acustice repetate de aten ie cu fluierul locomotivei, dup  care dep e te trecerea la nivel cu deosebit  aten ie i comunic  prin radiotelefon despre 
situa ia constatat  c tre IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau c tre IDM din prima sta ie din parcurs.   
   (9) Pentru închiderea barierelor din incinta sta iei, IDM d  dispozi ie scris  posturilor de barier , înainte de primirea, expedierea sau trecerea unui tren, 
precum i în cazul mi c rilor de manevr  f r  conduc tor de manevr . Dup  închiderea barierei din incinta sta iei, agentul postului de barier  raporteaz  
c tre IDM ora închiderii ei i se posteaz  lâng  cabina barierei, ziua cu stegule ul galben desf urat, iar noaptea cu lanterna cu lumin  alb  spre tren.   
   (10) Comanda de intrare, ie ire sau trecere a trenului dat  la posturile de macazuri ce deservesc i bariere, ine loc i de dispozi ie pentru închiderea 
barierei, iar raportarea execut rii comenzii respective ine loc i de raportarea închiderii barierei.   
   (11) La trecerile la nivel deservite direct de IDM, acesta închide mai întâi bariera i numai dup  aceea manipuleaz  semnalul de intrare/ie ire sau trecere pe 
liber sau, dup  caz, d  dispozi ie de începere a manevrei.   
   (12) Înainte de trecerea convoiului de manevr  peste trecerile la nivel dotate cu bariere mecanice - tip B, semibariere - tip BAT sau treceri la nivel cu 
instala ii de semnalizare rutier  f r  semibariere - tip SAT, conduc torul manevrei este obligat s  se conving  personal c  bariera este închis , respectiv 
semnalizarea de interzicere a circula iei rutiere a instala iilor de semnalizare automat  este declan at , iar în caz contrar, s  opreasc  manevra i s  cear  
închiderea barierei sau declan area semnaliz rii de interzicere a circula iei rutiere i numai dup  aceea s  dea semnale de punere în mi care a convoiului de 
manevr .   
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   (13) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR, conduc torul manevrei este obligat s  opreasc  
convoiul de manevr  înaintea fiec rei treceri la nivel, s  ia m suri de oprire a circula iei rutiere i numai dup  ce s-a convins c  circula ia rutier  este oprit , 
poate da semnale de punere în mi care a convoiului de manevr . Conduc torul manevrei este obligat s  asigure prin agen ii din partida de manevr  oprirea 
circula iei rutiere în ambele sensuri ale acesteia, pân  la trecerea complet  a convoiului de manevr  peste trecerea la nivel.   
   (14) Pentru a nu se stânjeni circula ia rutier  la trecerile la nivel, executarea manevrei se va întrerupe, dac  este cazul, la intervale de cel mult 10 minute.   
   (15) În cazul defect rii barierei în pozi ie deschis , imediat dup  ce a primit dispozi ia de închidere a acesteia, agentul care o deserve te este obligat s  ia 
m suri de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte conform reglement rilor specifice în vigoare i s  
avizeze pe IDM din sta iile adiacente, cu num r i or , despre defectarea barierei. IDM din sta ia c reia îi este arondat postul, înscrie datele despre defectarea 
barierei în RRLISC i avizeaz , subunitatea cu atribu ii specifice de între inere pentru a lua m surile de remediere. Dup  executarea acestor opera ii, IDM 
comunic  situa ia în scris operatorului de circula ie care ia m suri de avizare atât a impiega ilor de mi care din sta iile de pe sec ia proprie de circula ie, cât i 
a operatorilor de circula ie de pe sec iile de circula ie vecine, prin dispozi ie scris , pentru în tiin area personalului de locomotiv  prin ordin de circula ie, 
despre defectarea barierei situate la kilometrul i hectometrul num rul ........ .   
   (16) Operatorul de circula ie stabile te trenurile care nu au fost avizate despre defectarea barierei în ultima sta ie în care au avut oprire i d  dispozi ie prin 
care fixeaz  sta iile în care acestea urmeaz  s  fie oprite pentru în tiin area personalului de locomotiv .   
   (17) În cazul în care leg turile telefonice între operatorul de circula ie i sta iile adiacente postului de barier  sunt defecte, avizarea tuturor trenurilor în 
circula ie despre defectarea barierei se face de c tre IDM din aceste sta ii.   
   (18) În cazul defect rii BAT sau SAT se va proceda conform instruc iei de manipulare a instala iei i a prescrip iilor de lucru, anex  la PTE.   
   (19) În cazul posturilor de barier  din linie curent  din apropierea sta iei sau la trecerile la nivel din incinta sta iei care deservesc mai multe direc ii i/sau linii 
de jonc iune cu infrastructura feroviar  privat  sau cu linii ferate industriale, dac  este cazul, în PTE se stabilesc m suri suplimentare de siguran  a circula iei 
la anun area trenurilor.   
 
   (20) Cu aprobarea conducerii regionalelor de cale ferat , la unele posturi de barier  situate în linie curent , aflate la distan e mari fa  de sta iile de la care 
se prime te dispozi ie, respectiv de la care timpii de mers ai trenurilor sunt mai mari de 20 de minute pân  la aceste posturi de barier , se va putea deschide 
bariera dup  înregistrarea comenzii de plecare a trenului din sta ie. La aceste posturi de barier  din linie curent , agen ii vor supraveghea de la locul fixat 
circula ia rutier  prin pasaj i vor proceda astfel:   
   a) dac  barierele au pozi ie normal deschis , se vor închide cu cel pu in 10 minute înainte de trecerea pe la posturile de barier  din linie curent  a trenurilor 
anun ate de c tre impiegatul de mi care. Pentru trenurile prev zute s  circule, dar neanun ate de c tre impiegatul de mi care, barierele se vor închide cu cel 
pu in 10 minute înainte de trecerea lor posibil  pe la postul de barier  din linie curent ;   
   b) dac  barierele au pozi ie normal închis , nu se vor mai deschide cu cel pu in 10 minute înainte de trecerea pe la posturile de barier  din linie curent  a 
trenurilor anun ate de c tre impiegatul de mi care. Pentru trenurile prev zute s  circule, dar neanun ate de c tre impiegatul de mi care, barierele nu se vor 
mai deschide cu cel pu in 10 minute înainte de trecerea lor posibil  pe la postul de barier  din linie curent .   
    Reglement rile specifice vor fi stabilite în regulamentele de func ionare ale posturilor de barier  din linie curent , care sunt anex  la PTE ale sta iilor de 
cale ferat  învecinate posturilor de barier  din linie curent .   

SEC IUNEA a 4-a 
Îngrijirea aparatelor de cale   

 
   Art. 18. -  (1) Îngrijirea aparatelor de cale const  în asigurarea st rii de cur enie i ungere în vederea func ion rii corespunz toare i f r  întrerupere, 
precum i în asigurarea ilumin rii corespunz toare a indicatoarelor de pozi ie a acestora.   
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   (2) Îngrijirea aparatelor de cale din instala iile de centralizare electromecanic  - denumite în continuare CEM -, precum i a aparatelor de cale necentralizate 
se face de c tre personalul care le deserve te.   
    Îngrijirea aparatelor de cale din instala iile de centralizare electrodinamic  - denumite în continuare CED - i a celor din instala iile de centralizare 
electronic  cu tehnic  de calcul - denumite în continuare CE - este obligatorie i se face de c tre personalul stabilit de administratorul sau gestionarul 
infrastructurii feroviare, dup  caz.   
   (3) Prevederi de am nunt, privind repartizarea aparatelor de cale personalului care asigur  manipularea i îngrijirea acestora, se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 5-a 
Revizia tehnic  a aparatelor de cale i a instala iilor, verificarea 

liniilor i a construc iilor i verificarea st rii de func ionare 
a aparatelor de cale i a instala iilor   

 
   Art. 19. -  Revizia tehnic  a aparatelor de cale i a instala iilor se face de c tre personalul de între inere dup  un program întocmit conform reglement rilor 
specifice în vigoare.   
   Art. 20. -  (1) Verificarea st rii de func ionare a aparatelor de cale din incinta sta iilor dotate cu instala ii CED sau CE se face:   
   a) zilnic, de c tre personalul de între inere i interven ie SCB în sta iile stabilite ca sediu pentru desf urarea activit ii acestuia în tur ;   
   b) înainte de luarea serviciului în primire, de c tre personalul care le deserve te, conform repartiz rii stabilite în PTE, în celelalte sta ii.   
   (2) Verificarea st rii de func ionare a aparatelor de cale îndep rtate de biroul de mi care i a celor amplasate în linie curent , centralizate prin instala ii CED 
sau CE, se face de c tre personalul de între inere cu ocazia reviziilor programate, conform reglement rilor specifice în vigoare. Aparatele de cale îndep rtate 
de biroul de mi care se stabilesc în PTE.   
   Art. 21. -  (1) Verificarea st rii de func ionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic i necentralizate, a instala iilor SCB i TC, a inventarului de la 
posturi, precum i verificarea liniilor din zona de activitate, conform repartiz rii din PTE, se face înainte de luarea în primire a serviciului de c tre acari, revizori 
de ace sau IDM.   
   (2) La verificarea st rii de func ionare a aparatelor de cale prev zute la alin. (1) de c tre acari, revizori de ace sau IDM, se urm re te dac  acestea 
func ioneaz  corespunz tor se verific  vizual s  nu prezinte unul din urm toarele defecte:   
   a) desfacerea leg turilor dintre acele macazului i bara/barele de ac ionare-conexiune-trac iune, precum i între aceste bare;   
   b) nelipirea vârfului acului de contraac, cu formarea între ele a unui spa iu liber de 4 mm sau mai mare, în dreptul axei barei/barelor de ac ionare-conexiune-
trac iune;   
   c) fisur  vizibil  sau ruptur  la ac i/sau la contraac pe suprafa a de rulare;   
   d) ruptur  la vârful inimii de încruci are sau la aripile acesteia;   
   e) ruptur  sau lipsa a dou  sau mai multor uruburi de la ina de rulare sau contra in ;   
   f) ruptura eclisei de la c lcâiul acului.   
   (3) În cazul în care aparatele de cale prezint  unul din defectele men ionate mai sus, se interzice circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare peste 
acestea; aparatele de cale defecte se acoper  cu discuri ro ii mobile amplasate, conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (4) La verificarea st rii de func ionare a instala iilor SCB, TC i IFTE, personalul care le deserve te trebuie s  constate:   
   a) dac  pârghiile macazurilor, sabo ilor de deraiere, semnalelor i diverselor elemente din instala ii func ioneaz  corespunz tor, iar dispozitivele de 
semnalizare ale acestora dau indica ii corecte în concordan  cu pozi ia lor. Verificarea se face prin manipulare, în cazul în care nu exist  nici o comand , iar 
în cazul în care aceast  verificare nu este posibil , pred torul men ioneaz  în predarea serviciului acest lucru, primitorul urmând s  fac  verificarea dup  
primirea serviciului, atunci când circula ia permite;   
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   b) dac  toate sigiliile de control prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei respective sunt intacte;   
   c) existen a i integritatea barelor de ac ionare-conexiune-trac iune ale macazului, precum i a ciocului de la încuietoarea macazului;   
   d) dac  nu exist  corpuri str ine între ac i contraac, in  i contra in  sau între vârful inimii de încruci are i aripile acesteia;   
   e) dac  instala iile TC i soneriile func ioneaz  corespunz tor.   
   (5) La verificarea liniilor, acarii i revizorii de ace trebuie s  constate:   
   a) care linii sunt libere i care sunt ocupate;   
   b) dac  toate m rcile de siguran  ale liniilor pe care nu se manevreaz  sunt libere;   
   c) dac  în zona lor de activitate, vehiculele feroviare cu care nu se manevreaz  sunt asigurate contra fugirii;   
   d) dac  situa ia sabo ilor de mân  de pe teren corespunde cu cea de pe rastel.   
   Art. 22. -  Orice neajuns constatat cu ocazia verific rii func ion rii aparatelor de cale a instala iilor SCB, TC i IFTE, trebuie înscris în registrul de comenzi al 
postului i raportat imediat c tre IDM dispozitor, care înscrie neajunsul în RRLISC i avizeaz  personalul de între inere pentru remediere.   
   Art. 23. -  (1) Înainte de luarea serviciului în primire, IDM trebuie s  fac  verificarea func ion rii instala iilor SCB, TC i IFTE aflate în biroul de mi care, s  
verifice pe teren posturile de macazuri i de barier  din incinta sta iei, precum i starea liniilor de circula ie.   
   (2) La verificarea st rii de func ionare a instala iilor SCB, TC i IFTE aflate în biroul de mi care, IDM trebuie s  constate:   
   a) existen a i integritatea sigiliilor de control prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei respective;   
   b) dac  exist  indica ii optice i/sau acustice care semnalizeaz  conform instruc iei de manipulare func ionarea corect , existen a unor deranjamente sau 
alte situa ii de pericol;   
   c) func ionarea aparatelor de cale centralizate prin instala iile CED sau CE de la liniile de circula ie, prin manevrare individual , iar dac  acestea sunt 
cuprinse în parcursuri executate i neconsumate, verificarea lor se face dup  consumarea parcursurilor respective.   
   (3) La verificarea pe teren a st rii liniilor de circula ie, IDM trebuie s  constate:   
   a) care linii sunt libere i care sunt ocupate;   
   b) dac  toate m rcile de siguran  ale liniilor pe care nu se manevreaz  sunt libere;   
   c) dac  vagoanele cu care nu se manevreaz  sunt asigurate contra fugirii;   
   d) dac  situa ia sabo ilor de mân  afla i pe teren corespunde cu cea de pe rastel.   
   (4) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, IDM dispozitor verific  în plus, dac  indica iile de pe luminoschem  sau de pe display privind starea de 
ocupare a liniilor de circula ie i de primire-expediere, corespund cu situa ia de pe teren.   
   (5) La verificarea posturilor de macazuri i de barier  din incinta sta iei, IDM trebuie s  constate pe teren:   
   a) prezen a i starea personalului la post;   
   b) existen a i integritatea sigiliilor de control la aparatele SCB i TC din cabin , prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei respective;   
   c) starea aparatelor de cale de pe liniile de circula ie.   
   (6) Dup  verificarea posturilor de macazuri i de barier , IDM este obligat:   
   a) s  ia la cuno tin  neajunsurile înscrise de acar, revizorul de ace sau p zitorul de barier  în condica de comenzi a postului respectiv;   
   b) s  înscrie în condica de comenzi a fiec rui post de macazuri i de barier , rezultatul verific rii i s  consemneze neajunsurile constatate personal.   
   (7) În sta iile în care lucreaz  mai mul i IDM în aceea i tur , ace tia efectueaz  verific rile prev zute la alin. (1), conform repartiz rii stabilite în PTE. 
Rezultatul verific rii se va consemna în registrul de comenzi al postului verificat de c tre fiecare IDM. Neajunsurile constatate se raporteaz  de la ultimul post 
verificat, c tre IDM dispozitor.   
   (8) IDM dispozitor înscrie în RRLISC rezultatul verific rii proprii, precum i constat rile raportate de c tre personalul din subordine privind lipsurile sau 
defec iunile care pericliteaz  siguran a circula iei, precum i dac  la manipularea aparatelor de cale i a instala iilor se constat  c  nu se mai pot executa sau 
transmite comenzi. Constat rile înscrise în RRLISC trebuie s  fie avizate imediat de c tre IDM dispozitor, personalului de între inere precum i efului de 
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sta ie, care trebuie s  urm reasc  remedierea lor. În cazul în care neajunsurile constatate afecteaz  circula ia trenurilor, IDM dispozitor avizeaz  verbal i 
operatorul de circula ie. Pân  la înl turarea lipsurilor sau defec iunilor care pericliteaz  siguran a circula iei, activitatea se desf oar , conform reglement rilor 
specifice acestor cazuri, stabilite în PTE i în instruc iunile pentru manipularea instala iilor.   
   (9) IDM este obligat s  ia la cuno tin  înscrierile anterioare f cute în RRLISC, referitoare la neajunsurile neremediate care influen eaz  efectuarea 
circula iei trenurilor i a manevrei i s  urm reasc  remedierea acestora.   
   Art. 24. -  La posturile ajut toare de mi care, posturile de macazuri i de barier  din linie curent , verificarea st rii de func ionare a aparatelor de cale i a 
instala iilor SCB, TC i IFTE se face de c tre personalul care deserve te aceste posturi. Rezultatul verific rii se înregistreaz  în registrul de comenzi al 
postului respectiv i se transmite telefonic cu num r i or  c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul.   
   Art. 25. -  La termenele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, eful sta iei verific  starea de func ionare a aparatelor de cale i a instala iilor, 
precum i starea construc iilor din sta ie, de la posturile de barier  i de macazuri din linie curent  i de la posturile ajut toare de mi care, afiliate sta iei. 
Efectuarea i rezultatul verific rii se consemneaz  în registrele sau condicile posturilor, iar constat rile privind eventualele lipsuri sau defec iuni se înscriu în 
RRLISC i se aduc imediat la cuno tin a personalului de între inere.   
 

SEC IUNEA a 6-a 
Controlul st rii tehnice a aparatelor de cale, a liniilor 

i a instala iilor de siguran a circula iei   
 
   Art. 26. -  eful sta iei efectueaz  controlul st rii tehnice a aparatelor de cale, liniilor i instala iilor de siguran a circula iei, astfel:   
   a) lunar, în comisie cu efii subunit ilor de între inere a liniilor i instala iilor, efectueaz  controlul st rii tehnice a aparatelor de cale i a elementelor din 
instala iile de siguran  care asigur  manevrarea, z vorârea i asigurarea acestora, dup  cum urmeaz :   
   - aparatele de cale din linie curent  i cele aflate pe liniile de primire-expediere din sta ie, care apar in infrastructurii feroviare publice;   
   - aparatele de cale amplasate pe infrastructura feroviar  privat  peste care se efectueaz  parcursuri de circula ie, precum i aparatele de cale i sabo ii de 
deraiere care acoper  parcursurile de circula ie;   
   - frânele de cale i aparatele de cale aferente instala iilor de mecanizare i automatizare a cocoa ei de triere, caz în care la controlul st rii tehnice, în 
comisie particip  i reprezentantul operatorului de transport feroviar care utilizeaz  aceste instala ii.   
   b) trimestrial, în comisie cu efii subunit ilor de între inere a liniilor i instala iilor, efectueaz  controlul st rii tehnice a liniilor din sta ie care nu sunt afectate 
primirii-expedierii trenurilor i care apar in infrastructurii feroviare publice sau private, a aparatelor de cale de pe aceste linii, a instala iilor SCB din grupele de 
manevr , precum i a altor linii ale infrastructurii feroviare private apar inând administratorului infrastructurii feroviare publice sau operatorilor de transport 
feroviar. În cazul controlului st rii tehnice a liniilor infrastructurii feroviare private apar inând unui operator de transport feroviar, comisia se completeaz  i cu 
un reprezentant al operatorului de transport feroviar.   
   Art. 27. -  (1) Pe liniile ferate industriale - denumite în continuare LFI - verificarea st rii tehnice a liniei, a aparatelor de cale i a instala iilor de siguran  
aferente desf ur rii opera iunilor de transport feroviar se face lunar, în cazul circula iei trenurilor, i trimestrial în cazul manevrei i expedierii de trenuri sau 
convoaie de manevr , de c tre comisie compus  din:   
   a) responsabilul cu siguran a circula iei din partea proprietarului sau a chiria ului LFI;   
   b) un reprezentant de specialitate privind verificarea st rii tehnice a LFI din partea proprietarului sau a chiria ului LFI, dac  acesta exist ;   
   c) un reprezentant al furnizorului feroviar autorizat, atunci când între inerea, repararea i verificarea tehnic  a LFI sunt efectuate de c tre acesta pe baz  de 
contract.   
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   (2) Comisia poate fi completat  i cu al i membri, respectiv un reprezentant al operatorului de transport i/sau manevr  feroviar  care dup  caz asigur  
înscrierea în parc a vagoanelor proprietarului de LFI, preluarea vagoanelor, efectuarea transportului sau a manevrei, numai la solicitarea scris  a operatorului 
feroviar.   
   Art. 28. -  Constat rile f cute de comisie cu ocazia verific rii i termenele la care acestea trebuie eliminate defectele, eventualele condi ii restrictive pentru 
circula ie, manevr  sau acces pe LFI, precum i responsabilii pentru executarea m surilor stabilite se consemneaz  astfel:   
   a) în RRLISC pentru cazurile prev zute la art. 27 alin. (1) lit. a) i lit. b);   
   b) într-un proces-verbal de constatare pentru cazul prev zut la art. 27 alin. (2), care se repartizeaz  în câte un exemplar fiec rui membru al comisiei, iar 
eventualele condi ii restrictive pentru circula ie, manevr  sau acces pe LFI se înscriu de c tre responsabilul cu siguran a circula iei al LFI în:   
   b1) RRLISC de la sta ia care deserve te LFI în cazul în care activitatea pe LFI nu este coordonat  de IDM;   
   b2) RRLISC de la IDM care coordoneaz  activitatea pe LFI; acesta transmite în scris aceste consemn ri c tre IDM dispozitor din sta ia care deserve te 
LFI.   
   Art. 29. -  Responsabilii stabili i pentru executarea m surilor consemnate în RRLISC sau în procesul-verbal de constatare r spund de remedierea defectelor 
constatate la termenele fixate.   
 

SEC IUNEA a 7-a 
Revizuirea macazurilor   

 
   Art. 30. -  (1) Revizuirea macazurilor se face în cazurile prev zute în prezentul regulament.   
   (2) Revizuirea macazurilor dintr-un parcurs, precum i a macazurilor i sabo ilor de deraiere care acoper  un parcurs, const  în verificarea vizual  a 
urm toarelor:   
   a) dac  macazurile i sabo ii de deraiere au fost manipulate/manipula i în pozi ie corespunz toare parcursului i dac  pentru fiecare macaz acul este lipit de 
contraac i macazul este asigurat;   
   b) dac  exist  cauze sau condi ii care pun în pericol circula ia sau manevra vehiculelor feroviare peste macaz, precum:   
   - defecte vizibile i/sau elemente lips ;   
   - corpuri str ine între sau pe elementele constructive.   
 

SEC IUNEA a 8-a 
Desigilarea i sigilarea instala iilor SCB, TC i IFTE   

 
   Art. 31. -  (1) Instala iile SCB care realizeaz  dependen e func ionale de siguran a circula iei trebuie s  fie închise i sigilate. Ruperea sigiliilor de la 
instala iile SCB, TC i/sau IFTE se poate face dup  caz, de c tre:   
   a) personalul care asigur  între inerea i repararea instala iilor;   
   b) personalul care manipuleaz  instala iile - numai în cazurile i pentru sigiliile prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei.   
   (2) Personalul prev zut la alin. (1) are obliga ia ca înainte de ruperea sigiliilor s  înregistreze aceast  opera ie în RRLISC.   
   (3) Desigilarea instala iilor de c tre personalul care le manipuleaz  se poate face în urm toarele situa ii:   
   a) în caz de nefunc ionare a instala iilor SCB, TC i IFTE, anumite sigilii prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei respective pot fi rupte de c tre 
IDM dispozitor sau de c tre agentul care manipuleaz  aceste instala ii din ordinul scris al IDM dispozitor, numai dup  consemnarea în RRLISC. Ruperea 
sigiliilor se avizeaz  imediat personalului care asigur  între inerea i repararea instala iilor;   
   b) din dispozi ia scris , transmis  cu num r i or  de c tre dispecerul energetic feroviar, pentru deschiderea sau închiderea separatoarelor liniei de contact;   
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   c) în cazul în care personalul de între inere a instala iilor solicit  în scris acest lucru.   
   (4) Dup  desigilarea i manipularea instala iei conform instruc iunilor de manipulare se procedeaz  astfel:   
   a) în cazul în care se constat  c  instala ia func ioneaz  corespunz tor, aceasta se sigileaz  cu sigiliile sta iei i se avizeaz  personalul de între inere a 
instala iilor. Sigilarea trebuie consemnat  imediat în RRLISC;   
   b) în cazul în care se constat  c  instala ia nu func ioneaz  corespunz tor i deranjamentul persist , IDM avizeaz  imediat pe eful sta iei i pe operatorul 
de circula ie, dup  care execut  serviciul conform situa iei create, cu respectarea prevederilor din reglement rile specifice, din instruc iunile de manipulare a 
instala iilor i din PTE.   
   (5) Pentru integritatea sigiliilor prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iei respective r spunde personalul de serviciu care utilizeaz  aceste 
instala ii.   
 

SEC IUNEA a 9-a 
Executarea lucr rilor la instala iile SCB, TC i IFTE   

 
   Art. 32. -  (1) În cazul defect rii sau scoaterii din func iune a instala iilor SCB, TC i IFTE, IDM este obligat s  avizeze pe eful sta iei care va lua m suri de 
organizare i supraveghere a activit ii de circula ie a trenurilor i de manevr  a vehiculelor feroviare. În situa ia în care instala iile sunt utilizate/manipulate de 
c tre personal apar inând operatorilor de transport feroviar sau operatorului de manevr  feroviar , m surile de organizare i supraveghere a activit ii se iau 
de c tre reprezentantul operatorului care are în subordine personalul ce manipuleaz  aceste instala ii, cu avizul efului de sta ie.   
   (2) Se interzice efectuarea lucr rilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a instala iilor SCB, TC i IFTE, precum i a altor lucr ri care 
ar provoca scoaterea lor temporar  din func iune, înainte de înregistrarea opera iilor respective în RRLISC i f r  încuviin area IDM dispozitor.   
   (3) Încuviin area pentru executarea lucr rilor la instala iile SCB, TC i IFTE se d , în scris, de c tre IDM dispozitor cu notarea orei de la care se 
încuviin eaz  începerea lucr rii, dup  luarea la cuno tin  sub semn tur  a înscrierii f cute de personalul de între inere, în RRLISC.   
   (4) Posturile îndep rtate de biroul de mi care, deservite de IDM i posturile înzestrate cu mas  de manevr  sau instala ie de comand  automat  a 
macazurilor - denumit  în continuare CAM - deservite de agen i, pot fi dotate cu RRLISC, prevederi de am nunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din 
func iune i executarea lucr rilor la instala iile SCB, TC sau IFTE în sta iile în care se folosesc mai multe RRLISC, se stabilesc în PTE.   
   (5) Personalul SCB, TC i IFTE care efectueaz  lucr ri în raza de activitate a posturilor men ionate la alin. (4), face înscrierile corespunz toare execut rii 
lucr rilor în RRLISC, iar IDM sau agentul care manipuleaz  instala ia respectiv  le transmite cu num r i or  c tre IDM dispozitor, în vederea încuviin rii 
execut rii lucr rilor i respect rii m surilor impuse de situa ie.   
   (6) În toate cazurile în care urmeaz  s  se execute lucr ri la posturile sau instala iile exterioare, IDM dispozitor trebuie s  dea dispozi ie scris  personalului 
care deserve te aceste posturi precizând c  s-a încuviin at executarea lucr rilor, intervalul de timp al execut rii acestora i condi iile stabilite pentru 
efectuarea circula iei trenurilor i a manevrei vehiculelor feroviare. Personalul care deserve te aceste posturi nu trebuie s  admit  executarea lucr rilor la 
aparatele de cale i la instala iile SCB, TC i IFTE din raza postului, f r  dispozi ia scris  a IDM dispozitor.   
   (7) Dup  terminarea lucr rilor, personalul care deserve te posturile trebuie s  verifice, în prezen a personalului care a executat lucr rile, integritatea 
aparatelor de cale i a instala iilor SCB, TC sau IFTE i s  se conving  c  acestea func ioneaz  corespunz tor i sunt sigilate, dup  care raporteaz  starea 
lor c tre IDM dispozitor.   
   (8) În intervalul de timp cât se lucreaz  la instala iile SCB, TC i IFTE, circula ia trenurilor i executarea manevrei se face cu respectarea înscrierilor f cute, 
dup  caz de personalul SCB, TC i IFTE în RRLISC, cât i a reglement rilor specifice în vigoare. R spunz tor pentru înscrierile f cute în RRLISC este 
personalul SCB, TC i IFTE, dup  caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor sau personalul care deserve te postul respectiv.   
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   (9) În cazul în care, potrivit înscrierilor f cute de personalul SCB i IFTE, parcursurile de circula ie i manevr  se execut  numai dup  primirea 
consim mântului dat în scris de c tre acesta, comanda se poate executa de c tre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dup  primirea 
consim mântului scris.   
   (10) Personalul care execut  lucr ri va fi avizat de c tre IDM dispozitor sau agentul postului, cu suficient timp înainte, pentru asigurarea condi iilor necesare 
execut rii parcursurilor de circula ie sau manevr  i pentru înscrierea consim mântului.   
   (11) Consim mântul scris se d  de c tre personalul care execut  lucr ri, dup  caz, în:   
   a) registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care;   
   b) condica de comenzi a postului de macazuri sau de barier , în cazul în care lucr rile se execut  în zona de activitate a postului respectiv; înscrierile se 
transmit c tre IDM dispozitor cu num r i or  de c tre personalul postului;   
   c) condica portativ  a sta iei, în cazul în care lucr rile se execut , dup  caz, la instala iile SCB, TC i IFTE aflate în afara zonei de activitate a biroului de 
mi care, a posturilor de macazuri sau de barier .   
   (12) Consim mântul scris dat în condica portativ  a sta iei se transmite prin instala iile TC, cu num r i or , c tre IDM dispozitor. IDM dispozitor 
înregistreaz  consim mântul pentru executarea parcursului în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (13) IDM consemneaz  în RRLISC predarea condicii portative c tre personalul care execut  lucr ri. În anumite situa ii, conducerea structurii regionale a 
administratorului infrastructurii feroviare poate aproba ca într-o sta ie s  existe mai multe condici portative, caz în care predarea condicii portative se poate 
face de c tre un alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. Prevederi de am nunt se stabilesc în PTE.   
   (14) Dup  terminarea lucr rilor pe teren, personalul care a executat lucrarea înscrie data i ora termin rii lucr rilor, precum i eventualele condi ii pentru 
efectuarea circula iei trenurilor i a manevrei, dup  caz, în:   
   a) RRLISC de la IDM dispozitor;   
   b) RRLISC de la posturile exterioare dotate cu astfel de registre;   
   c) condica de comenzi a postului;   
   d) condica portativ .   
   (15) Înscrierea referitoare la terminarea lucr rilor i eventualele condi ii privind circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instala ii 
TC de c tre agen ii posturilor c tre IDM dispozitor sau de c tre personalul care a executat lucrarea, direct c tre IDM dispozitor, prin instala iile TC, cu num r 
i or . IDM dispozitor consemneaz  în RRLISC înscrierea transmis , confirmând primirea cu num r, or  i semn tur .   

   (16) Dup  terminarea lucr rilor la postul exterior, personalul care a executat lucr rile este obligat s  înapoieze condica portativ , dup  caz, c tre IDM 
dispozitor sau c tre agentul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o. Personalul care a executat lucr rile verific  dac  
înscrierea din RRLISC privind terminarea acestora, corespunde cu comunicarea f cut  de pe teren, iar în caz de neconcordan  face corecturile i 
complet rile necesare, printr-un nou înscris în RRLISC, dup  care semneaz  i men ioneaz  ora.   
   Art. 33. -  (1) Scoaterea din func iune a blocului de linie automat - denumit în continuare BLA - se face numai de c tre personalul de între inere SCB. 
Comunicarea scoaterii din func iune sau a restabilirii func ion rii acestuia se transmite de c tre personalul de între inere SCB i de pe teren, prin mijloacele 
TC existente, dup  înscrierea în condica portativ  sau dup  deplasarea acestuia la una din sta ii, în scris, cu num r i or , c tre fiecare dintre IDM dispozitori 
din sta iile vecine, conform instruc iunilor de manipulare a instala iilor SCB.   
   (2) Instala ia BLA se consider  repus  în func iune numai dup  ce:   
   a) IDM dispozitor a primit de la personalul SCB comunicarea de repunere în func iune a BLA;   
   b) IDM dispozitor a efectuat probele de func ionare a BLA cu sta ia vecin ;   
   c) instala ia de centralizare d  indica ii de control asupra bunei func ion ri a BLA, conform instruc iunilor de manipulare a instala iei.   
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   (3) În situa ia în care în linie curent  se execut  lucr ri de interven ie sau revizie f r  scoaterea din func iune a instala iilor BLA, terminarea lucr rilor se 
poate înscrie i în RRLISC din sta ia vecin , iar IDM dispozitor transmite con inutul acestei înscrieri, prin telefonogram  cu num r i or  din RRLISC, c tre 
IDM dispozitor din sta ia în care s-a f cut înscrierea începerii lucr rii.   
   Art. 34. -  (1) Începerea, terminarea lucr rilor i repunerea în func iune a instala iilor de siguran a circula iei la posturile exterioare din incinta sta iei se 
transmit c tre IDM printr-o telefonogram , care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativ , de c tre personalul ce execut  lucrarea 
i se înregistreaz  de c tre IDM în RRLISC.   

   (2) În toate cazurile, dup  terminarea lucr rilor, înainte de repunerea în func iune a instala iilor SCB, TC i IFTE, trebuie s  se fac  verificarea i proba 
func ion rii acestora cu acordul i sub supravegherea IDM dispozitor sau, dup  caz, a personalului de serviciu care le utilizeaz , a operatorului de circula ie în 
cazul sec iilor cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor sau a dispecerului în cazul sec iilor de circula ie cu instala ie dispecer.   
 

SEC IUNEA a 10-a 
Pozi ia normal  a macazurilor i a sabo ilor de deraiere   

 
   Art. 35. -  (1) Macazurile aparatelor de cale - denumite în continuare macazuri - amplasate pe liniile de primire-expediere, în linie curent , precum i 
macazurile de acoperire, trebuie s  se afle în pozi ie normal .   
   (2) Pozi ia normal  a macazurilor este:   
   a) pe direct , în cazul macazurilor din incinta sta iei aflate pe linie direct , atât pe cale simpl , cât i pe cale dubl , precum i a celor aflate în linie curent ;   
   b) spre linia de evitare sau de sc pare, în cazul macazurilor care dau acces la aceste linii;   
   c) în pozi ia stabilit  prin PTE, pentru celelalte macazuri.   
   (3) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE manipularea macazurilor în pozi ie normal  nu este obligatorie, cu excep ia macazurilor care dau acces 
spre linii de evitare sau de sc pare i a c ror pozi ie normal  este spre aceste linii.   
   (4) De regul , toate macazurile din sta ie trebuie s  dea acces la linie liber , cu excep ia celor centralizate din sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE. 
Pozi ia normal  a macazurilor se stabile te în PTE.   
   (5) Macazurile pot fi manipulate din pozi ia lor normal  în alt  pozi ie pentru:   
   a) primirea i expedierea trenurilor;   
   b) executarea manevrei;   
   c) cur area, verificarea, revizia sau repararea acestora;   
   d) interzicerea accesului la liniile închise sau ocupate.   
   (6) Pozi ia normal  a sabotului de deraiere este "a ezat pe in ". Manipularea în pozi ia "r sturnat de pe in " este admis  numai atunci când se execut  un 
parcurs de manevr , precum i la lucr rile de între inere sau revizie.   
 

CAPITOLUL III 
ORDINUL DE CIRCULA IE I DOCUMENTELE ÎNSO ITOARE ALE TRENULUI   

 
SEC IUNEA I 

Ordinul de circula ie   
 
   Art. 36. -  (1) Ordinul de circula ie este un formular tipizat i înseriat, prin care se aduc în scris, la cuno tin a mecanicului i dup  caz, conduc torului 
manevrei, condi ii în leg tur  cu circula ia trenurilor i/sau executarea manevrei. Ordinul de circula ie se întocme te, de regul , în dou  exemplare, prin 
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calchiere, completându-se cite  cu cerneal  sau cu past  albastr /neagr , f r  modific ri sau corecturi având tampila subunit ii emitente i semn tura 
întocmitorului. Înmânarea ordinului de circula ie se face dup  semnarea de c tre primitor a duplicatului - exemplar care r mâne la carnet.   
   (2) În cazul în care ordinul de circula ie trebuie întocmit în mai multe exemplare se folosesc exemplarele care se g sesc în continuare în carnet. Copiile 
întocmite trebuie s  aib  înscrise de c tre întocmitor aceea i serie i num r cu unicatul, iar eventualul duplicat care r mâne necompletat, se anuleaz .   
   (3) În ordinul de circula ie emis într-o sta ie în care trenul, din cauza întârzierii, circul  dintr-o zi în alt  zi, se men ioneaz  data real  de plecare precedat  de 
data în care trebuia s  plece trenul.   
   (4) Cazurile în care se înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie sunt prev zute în Anexa 1.   
   Art. 37. -  (1) Ordinul de circula ie se întocme te de c tre:   
   a) IDM dispozitor;   
   b) IDM exterior sau alt agent din aceea i subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în care întocmitorul repet  con inutul ordinului de circula ie, 
pentru cola ionare cu IDM dispozitor;   
   c) agentul de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, din dispozi ia scris  a operatorului de circula ie; în acest caz agentul repet  
con inutul ordinului de circula ie, pentru cola ionare cu operatorul de circula ie;   
   d) eful de tren, în cazurile stabilite în reglement rile specifice.   
   (2) Restric iile de vitez  precum i alte condi ii de circula ie transmise întocmitorului de c tre IDM dispozitor sau de c tre IDM localist din ordinul IDM 
dispozitor, se trec direct în ordinul de circula ie, dup  care întocmitorul repet  întregul con inut pentru cola ionare.   
   (3) În sta iile în care eviden a restric iilor de vitez  se ine i la posturile exterioare deservite de IDM, ace tia înscriu în ordinul de circula ie restric iile de 
vitez  existente pe tabla de restric ii. Ordinul de circula ie se completeaz , când este cazul i cu alte men iuni transmise telefonic de c tre IDM dispozitor sau 
de c tre IDM localist.   
   (4) În ordinul de circula ie întocmit pentru trenurile de c l tori se înscriu toate condi iile de circula ie care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului, pân  la 
prima sta ie în care trenul are oprire, conform mersului.   
   (5) În ordinul de circula ie întocmit pentru trenurile de marf  i pentru cele care circul  în condi iile acestora, restric iile de vitez  care trebuie aduse la 
cuno tin  mecanicului se înscriu pentru întreaga distan  de avizare; sta iile cap de sec ie care avizeaz  restric iile de vitez  c tre mecanicii trenurilor de 
marf  se stabilesc de c tre structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare odat  cu schimbarea mersului de tren.   
   (6) Ori de câte ori este necesar s  se aduc  în scris, în sta iile din parcurs, la cuno tin a mecanicului sau conduc torilor vehiculelor f r  motor alte condi ii 
de circula ie, iar ace tia sunt deja în posesia unui ordin de circula ie din care nu s-au consumat toate condi iile înscrise, trebuie s  se emit  un nou ordin de 
circula ie în care se precizeaz  toate condi iile de circula ie. În acest caz, ordinul emis anterior se retrage i se ata eaz  la duplicatul noului ordin de circula ie 
emis.   
   (7) În cazul opririi unui tren într-o sta ie în care nu este prev zut  oprirea, ordinul de circula ie nu se retrage i r mâne valabil, în continuare, în urm toarele 
cazuri:   
   a) atunci când condi iile de circula ie nu se schimb  pân  la sta ia în care trenul urmeaz  s  opreasc ;   
   b) atunci când se emite un alt ordin de circula ie, în care s-au înscris condi ii de circula ie i manevr  cu caracter local, care î i pierd valabilitatea dup  
plecarea trenului din sta ia respectiv .   
   (8) În cazul în care trenul circul  cu multipl  trac iune, unicatul ordinului de circula ie se înmâneaz  mecanicului care conduce trenul i câte o copie celorlal i 
mecanici, cu semn turi de primire aplicate pe exemplarul care r mâne la carnet.   
   (9) La trenurile de c l tori i mixte, ordinul de circula ie se înmâneaz  mecanicului de c tre IDM care expediaz  trenul. La aceste trenuri, ordinul de 
circula ie se poate înmâna i dup  ce semnalul de ie ire a fost pus pe liber.   
   (10) La trenurile de marf , ordinul de circula ie se înmâneaz  din ordinul IDM dispozitor de c tre IDM exterior sau de c tre alt agent al 
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabilit în PTE.   
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   (11) Pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, ordinul de circula ie se înmâneaz  mecanicului de c tre agentul care expediaz  trenul, din 
dispozi ia operatorului de circula ie.   
   (12) Pentru trenurile cu ef de tren oprite în linie curent , ordinul de circula ie se întocme te i se înmâneaz , atunci când este cazul, de c tre eful de tren 
din ordinul IDM sau din proprie ini iativ , în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare; prin ef de tren se în elege i eful de manevr  de sec ie.   
   (13) În cazul remorc rii trenului i cu locomotiv  împing toare sau intercalat , mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie s  fie încuno tin at prin ordin 
de circula ie despre: num rul locomotivelor de remorcare, seria i pozi ia acestora în tren, distan a pe care circul , precum i dac  locomotiva împing toare 
este sau nu legat  la tren i frân .   
   (14) În cazul în care trenul circul  cu locomotiv  împing toare nelegat  la tren, care dup  împingerea trenului pân  la locul fixat din linie curent  urmeaz  s  
se înapoieze în sta ie, se înmâneaz  mecanicului locomotivei împing toare o copie a ordinului de circula ie în care se men ioneaz  condi iile de circula ie prin 
împingere a trenului, locul din care urmeaz  s  se înapoieze din linie curent  i eventualele condi ii de circula ie la înapoiere; mecanicul locomotivei 
împing toare nelegat  la tren, nu va pleca din sta ie f r  acest ordin de circula ie.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Documentele înso itoare ale trenului   

 
   Art. 38. -  Fiecare tren trebuie s  fie înso it de urm toarele documente:   
   a) foaia de parcurs a locomotivei;   
   b) ar tarea vagoanelor trenului;   
   c) nota de repartizare a frânelor de mân  - numai pentru trenurile de marf  sau mixte;   
   d) documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform reglement rilor specifice.   
   Art. 39. -  (1) Foaia de parcurs a locomotivei se emite de c tre personal de specialitate - de regul  ef de tur  de la comanda personalului de locomotiv  - 
apar inând operatorului de transport feroviar sau operatorului economic care exploateaz  vehiculul feroviar motor, se completeaz  f r  ters turi i corecturi 
i se manipuleaz  dup  caz, de c tre:   

   a) IDM;   
   b) eful de tren;   
   c) revizorul tehnic de vagoane;   
   d) mecanic;   
   e) alt agent din dispozi ia IDM;   
   f) agentul postului de control.   
   (2) Reglement rile privind completarea foii de parcurs i îndatoririle personalului de la alin. (1), lit. a), b), e) i f) în leg tur  cu aceasta, sunt prev zute în 
Anexa 2.   
   (3) Datele consemnate în foaia de parcurs se certific  prin semn tur  de c tre agentul care efectueaz  înscrierea i prin aplicarea tampilei, în cazul în care 
aceasta exist .   
   (4) În cazul în care personalul care completeaz  foaia de parcurs nu are tampil , certificarea datelor se face prin înscrierea în clar a numelui, prenumelui, 
func iei i prin semn tura acestuia.   
   (5) În timpul circula iei trenului, foaia de parcurs se p streaz  la mecanicul locomotivei.   
   Art. 40. -  (1) Ar tarea vagoanelor trenului se întocme te de c tre personalul autorizat care preg te te trenul sau grupul de vagoane, în vederea expedierii.   
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   (2) Ar tarea vagoanelor trenului se completeaz  cu toate datele cerute de formular, prin calchiere, f r  ters turi i corecturi. Eventualele înregistr ri gre ite 
se anuleaz  cu o linie. Originalul ar t rii înso e te trenul. Operatorul de transport feroviar poate întocmi mai multe copii în conformitate cu instruc iunile proprii 
de lucru, o copie fiind re inut  de c tre IDM.   
   (3) Odat  cu întocmirea ar t rii vagoanelor trenului, personalul întocmitor trebuie s  manipuleze mânerele schimb toarelor de regim gol-înc rcat în pozi ia 
corespunz toare i s  înscrie pe ar tarea vagoanelor masa frânat  a fiec rui vehicul feroviar, conform pozi iei mânerului schimb torului de regim gol-
înc rcat.   
   (4) În ar tarea vagoanelor trenului, personalul operatorului de transport feroviar încercuie te valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frân  
automat  defect  sau izolat  i valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frân  de mân  defect  sau izolat , men ionate în formularul "Nota de frâne" - 
Anexa 5. Aceste valori nu se iau în calculul masei frânate real pentru circula ia trenului i în calculul masei frânate real pentru men inerea trenului pe loc.   
   (5) Pentru vagoanele de c l tori men ionate în formularul "Nota de frâne" cu indica ia '50%', în calculul masei frânate real pentru circula ia trenului se ia 50% 
din masa frânat  înscris  pe vagonul respectiv.   
   (6) Formularul "Nota de frâne" se întocme te de c tre revizorul tehnic de vagoane, iar în sta ia f r  revizor tehnic de vagoane, de c tre un agent autorizat 
s  execute proba frânei apar inând operatorului de transport feroviar, conform reglement rilor specifice în vigoare. IDM avizeaz  mecanicul prin ordin de 
circula ie, c  în compunerea trenului sunt vagoane cu sabo i din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frân  nemoderabile la sl bire, vagoane cu 
frâne cu disc i/sau vagoane cu ro i mici pentru transportul autotrenurilor rutiere conform men iunilor din "Nota de frâne".   
   (7) Personalul operatorului de transport feroviar calculeaz  i înscrie în ar tarea vagoanelor trenului, certificând sub semn tur  urm toarele:   
   a) lungimea trenului i num rul de osii;   
   b) tonajul trenului - net i brut;   
   c) masa necesar  de frânat automat i de men inere pe loc cu frâne de mân ;   
   d) masa real  frânat  automat i de men inere pe loc cu frâne de mân .   
    Formularul ar tarea vagoanelor trenului trebuie prev zut cu rubricile necesare consemn rii acestor date.   
   (8) Înainte de expedierea trenului, IDM este obligat s  verifice, folosind datele înscrise în ar tarea vagoanelor trenului, dac :   
   a) tonajul i lungimea trenului sunt mai mici sau cel mult egale cu cele prev zute în livretul cu mersul trenurilor;   
   b) masa real  frânat  automat este mai mare sau cel pu in egal  cu masa necesar  de frânat automat;   
   c) masa real  de men inere pe loc cu frâne de mân  este mai mare sau cel pu in egal  cu masa necesar  de men inere pe loc cu frâne de mân .   
    Pentru calculul masei necesare de frânat automat se utilizeaz  procentul de frânare înscris în livretul cu mersul trenurilor, iar pentru calculul masei 
necesare de men inere pe loc a trenului se utilizeaz  Anexa 6.   
    Dup  verificarea ar t rii vagoanelor trenului IDM certific  aceasta prin semn tur  i tampila postului, pe fiecare exemplar al ar t rii i completeaz  Nota 
de repartizare a frânelor de mân  - Anexa 7.   
   (9) Opera iunile de la alin. (8) se vor efectua în:   
   a) sta ia de compunere/formare a trenului;   
   b) în sta iile din parcurs în care este prev zut  oprirea trenului, în cazul în care se modific  compunerea trenului sau în cazul în care în mod accidental în 
sta ia respectiv  s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului;   
   c) în prima sta ie din parcurs, chiar dac  trenul nu are prev zut  oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curent , s-a efectuat izolarea frânei 
automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.   
   (10) În cazul în care IDM constat  c  trenul nu îndepline te condi iile impuse pentru lungime, tonaj i procentul de mas  frânat  atât pentru circula ie, cât i 
pentru men inerea pe loc cu frâne de mân , trenul nu va fi expediat i se avizeaz  reprezentantul operatorului de transport feroviar i operatorul de circula ie.   
   Art. 41. -  Nota de repartizare a frânelor de mân  se completeaz  de c tre IDM, înainte de expedierea trenului i se înmâneaz  efului de tren sau 
mecanicului locomotivei care remorc  trenul în cazul în care trenul nu este deservit de ef de tren, pentru a se putea strânge frânele de mân  necesare 
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men inerii pe loc; în cazul trenurilor cu multipl  trac iune i f r  ef de tren, nota de repartizare a frânelor de mân  se pred  mecanicului locomotivei din capul 
trenului.   
   Art. 42. -  (1) La trenurile deservite de ef de tren, originalul ar t rii vagoanelor i dup  caz pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, 
se predau acestuia.   
   (2) La trenurile de marf  f r  ef de tren, originalul ar t rii vagoanelor i, dac  exist , pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se 
sigileaz  i se pred  mecanicului, f r  semn tur  de primire, iar în cazul trenurilor cu multipl  trac iune i f r  ef de tren, acestea se predau mecanicului 
locomotivei din capul trenului.   
   (3) Mecanicul de la trenurile de marf  care nu sunt deservite de ef de tren, nu va pleca cu trenul din sta ie dac  nu se afl  în posesia ar t rii vagoanelor i 
a pachetului cu documente.   
   (4) În sta iile în care se schimb  locomotiva trenului, precum i în sta ia final , se interzice mecanicului s  plece cu locomotiva din sta ie dac  nu a predat 
ar tarea vagoanelor i pachetul cu documente c tre agentul operatorului de transport feroviar; în situa iile schimbului de locomotiv  sau în cazul scoaterii 
locomotivei de pe tren, în sta ii f r  personal al operatorului de transport feroviar, ar tarea vagoanelor i pachetul cu documente se predau c tre personalul 
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în PTE.   
 

PARTEA A II-A 
EXECUTAREA MANEVREI I COMPUNEREA TRENURILOR   

 
CAPITOLUL I 

EXECUTAREA MANEVREI   
 

SEC IUNEA 1 
Reguli generale privind organizarea, conducerea 

i executarea manevrei   
 
   Art. 43. -  (1) Manevra este opera ia de mi care a vehiculelor feroviare pe aceea i linie sau de pe o linie pe alta.   
   (2) Manevra se execut  de c tre personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor operatori economici autoriza i în acest scop.   
   (3) Opera iile de manevr  se execut  de regul , de c tre partidele de manevr  sau de tren. Personalul i modul în care se execut  manevra se stabile te în 
PTE.   
   (4) Manevra care se efectueaz  pe liniile sta iei cu partide de manevr  apar inând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de domiciliu sta ia 
respectiv , se execut  dup  un plan de manevr  întocmit la solicitarea scris  a operatorului de transport feroviar interesat, de c tre IDM dispozitor i transmis 
verbal de c tre acesta sau de c tre IDM exterior. În anumite sta ii cu activitate important  de manevr , stabilite de administratorul infrastructurii feroviare 
publice, la solicitarea unui operator de transport feroviar, planul de manevr  se poate întocmi i transmite de c tre personalul operatorului de transport 
feroviar având func ia de IDM exterior sau operator de manevr ; prevederi de am nunt pentru acest caz se stabilesc în PTE.   
   (5) Manevra care se efectueaz  pe liniile sta iei cu partide de manevr  de sec ie, apar inând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de 
domiciliu alt  sta ie sau cu partide de tren, precum i manevra efectuat  de un operator de manevr  feroviar , se execut  dup  un plan de manevr  întocmit 
în scris, în dou  exemplare, de c tre IDM, la solicitarea scris  a reprezentantului operatorului de manevr  feroviar  sau operatorului de transport feroviar care 
urmeaz  s  efectueze manevra. Pentru întocmirea planului de manevr  scris, se utilizeaz  formularul din Anexa 9; unicatul se înmâneaz  conduc torului 
manevrei, care semneaz  de primire pe copia r mas  la carnet, dup  care conduc torul manevrei aduce con inutul acestuia la cuno tin a personalului ce 
execut  manevra, înainte de începerea manevrei.   
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   (6) Manevra pentru ducerea/aducerea garniturilor de c l tori între grupa liniilor de primire-expediere i grupa tehnic , precum i manevra cu locomotiva 
izolat  în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE se efectueaz  din ordinul verbal al IDM. Prin locomotiv  izolat , în contextul prezentului regulament, se 
în elege i locomotiva cu un singur vagon - WIT, po t  sau de bagaje.   
   (7) Preciz ri privind obliga iile referitoare la solicit rile de executare a manevrei, precum i modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind 
conducerea i executarea manevrei între personalul sta iei i cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevr  feroviar  se stabilesc în PTE.   
   (8) Manevra trebuie s  se execute conform procesului tehnologic stabilit i s  asigure securitatea personalului, siguran a circula iei, integritatea vehiculelor 
feroviare, a instala iilor, liniilor i construc iilor, precum i a bunurilor încredin ate la transport.   
   (9) Opera iunile de manevr  trebuie s  fie conduse de un singur agent, denumit conduc torul manevrei, care de regul , este eful de manevr  sau eful de 
tren. În cazul în care conduce personal manevra, mai poate fi conduc tor de manevr  i urm torul personal:   
   a) eful sta iei sau IDM - în cazurile excep ionale prev zute în prezentul regulament;   
   b) alt personal instruit i autorizat în acest scop.   
   (10) Conduc torul manevrei, IDM i dup  caz operatorul de manevr  se informeaz  reciproc dac  urmeaz  s  se manevreze cu vagoane în curs de 
înc rcare-desc rcare, înc rcate cu m rfuri periculoase, cu sarcina pe osie sau pe metru liniar dep it , ocupate cu oameni sau cu viet i, cu gabarit dep it, 
precum i cu alte vehicule feroviare care se pot manevra numai cu respectarea unor condi ii speciale.   
   (11) În cazuri excep ionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguran a circula iei, în situa ia în care trenul nu este deservit de 
partid  de tren sau în sta ie nu exist  partid  de manevr  apar inând operatorului de transport feroviar care asigur  remorcarea trenului, manevra se poate 
executa numai de c tre conduc torul manevrei - IDM sau ef sta ie -, al doilea agent al trenului i mecanic. În acest caz, mi c rile de manevr  se pot executa 
numai prin tragere sau împingere, cu respectarea regulilor generale privind organizarea, conducerea i executarea manevrei în sta ia respectiv ; modificarea 
i/sau completarea ar t rii vagoanelor trenului se face de c tre conduc torul manevrei.   

   Art. 44. -  (1) Înainte de începerea manevrei, conduc torul manevrei ia leg tura personal cu mecanicul locomotivei, pentru identificare.   
   (2) Conduc torul manevrei, dup  ce a luat leg tura cu mecanicul locomotivei, aduce planul de manevr  la cuno tin a personalului din partida de manevr  i 
ia m suri de organizare a lucrului prin repartizarea c tre ace tia de sarcini precise în leg tur  cu:   
   a) ordinea opera iilor de manevr ;   
   b) sl birea frânelor de mân , scoaterea sabo ilor de mân  i înl turarea eventualelor obstacole de la ro ile vagoanelor care urmeaz  s  fie manevrate;   
   c) verificarea asigur rii gabaritului de liber  trecere;   
   d) avizarea personalului care lucreaz : la linie, la instala ii SCB, TC i IFTE, la interven ii sau repara ii la vagoane, la înc rcarea-desc rcarea vagoanelor i 
solicitarea ridic rii discurilor ro ii care au servit la asigurarea opera iilor desf urate la aceste linii;   
   e) asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii în timpul i dup  terminarea mi c rilor de manevr ;   
   f) manipularea unor macazuri de c tre agen ii din partida de manevr ;   
   g) verificarea vagoanelor în vederea constat rii cazurilor de înc rc tur  deplasat ;   
   h) verificarea p r ilor i accesoriilor mobile ale vagoanelor (u i, epu e, clape, pere i, capace) astfel încât acestea s  nu dep easc  gabaritul CFR de 
vagon de înc rcare i s  fie a ezate în supor i, închise i asigurate;   
   i) verificarea mijloacelor i rechizitelor ce servesc la fixarea/asigurarea i protejarea înc rc turii astfel încât acestea: s  fixeze i s  asigure înc rc tura, s  
nu atârne i s  nu dep easc  gabaritul CFR de vagon - de înc rcare.   
   (3) Con inutul planului de manevr , precum i orice modificare a acestuia, trebuie s  fie comunicate mecanicului de c tre conduc torul manevrei. În cazul în 
care manevra se execut  cu dou  sau mai multe locomotive în convoi, planul de manevr  se aduce i la cuno tin a celorlal i mecanici.   
   (4) La liniile acoperite cu discuri ro ii mobile, manevra se poate efectua dup  avizarea personalului care execut  interven ii sau repara ii la vagoane, 
respectiv care particip  la înc rcarea-desc rcarea vagoanelor i numai dup  ridicarea discurilor ro ii, conform prevederilor din PTE.   
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   Art. 45. -  (1) Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conduc torul manevrei trebuie s  comunice personalului care manipuleaz  macazurile, 
liniile la care se va manevra i s  verifice personal sau prin raport ri ale personalului din partida de manevr , dac :   
   a) convoiul sau grupul de vagoane cu care se manevreaz  are suficiente frâne de mân  i automate în bun  stare de func ionare care s  asigure procentul 
de mas  frânat  stabilit în PTE în vederea opririi acestora;   
   b) macazurile i sabo ii de deraiere, prev zu i cu indicatoare, sunt în pozi ie corect , iar pe timp de noapte felinarele sunt iluminate;   
   c) personalul îns rcinat cu manipularea macazurilor sau a barierelor, este prezent la post;   
   d) barierele sau semibarierele trecerilor la nivel peste care se va manevra sunt închise, respectiv semnaliz rile de interzicere rutier  ale SAT sunt 
declan ate, iar la trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR - circula ia rutier  a fost oprit ;   
   e) personalul care lucreaz  la linie, la instala iile electrice i SCB, precum i la linia de contact, a fost avizat de c tre IDM;   
   f) semafoarele de ie ire ale liniilor pe care se execut  manevra i ale liniilor la care manevra are acces, sunt pe oprire;   
   g) vehiculele feroviare r mase pe liniile sta iei sunt asigurate contra fugirii;   
   h) s-au ridicat sabo ii de mân  de la ro ile vehiculelor feroviare care urmeaz  s  fie manevrate;   
   i) în sta ii înzestrate cu instala ii CED i CE, a primit comunicarea execut rii parcursului cerut, de la IDM sau de la agentul care manipuleaz  instala iile;   
   j) semnalele fixe de manevr , dac  exist , dau indica ii permisive;   
   k) personalul din partida de manevr  i cel care manipuleaz  macazurile, se afl  la posturile stabilite i d  semnale corespunz toare, iar mecanicul se afl  
la postul de conducere al locomotivei.   
   (2) Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat s  le execute integral, s  raporteze despre aceasta conduc torului manevrei i 
este r spunz tor de neexecutarea sarcinilor primite.   
   (3) Semnalul de începere a manevrei trebuie dat de c tre conduc torul manevrei dup  ce acesta s-a convins c  personalul care a primit sarcini 
premerg toare începerii manevrei, le-a executat i a raportat executarea acestora.   
   Art. 46. -  (1) Conduc torul manevrei se posteaz  astfel încât:   
   a) s  poat  supraveghea întreaga zon  de manevr ;   
   b) s  p streze leg tura cu personalul de manevr , de locomotiv , IDM, operatorul de manevr , revizori de ace i acari, prin mijloace de comunicare ca: 
semnale i comunic ri verbale directe sau prin instala iile TC;   
   c) s  poat  comunica personalului cu care efectueaz  manevra i celui care manipuleaz  macazurile la manevr , liniile la care urmeaz  s  se manevreze.   
   (2) Mecanicul locomotivei care efectueaz  manevra pune locomotiva în mi care numai în urma unui semnal primit din partea conduc torului de manevr , 
transmis direct sau printr-un agent din partida de manevr  sau pe baza comunic rii f cute de conduc torul de manevr  prin radiotelefon sau megafon, cu 
precizarea num rului locomotivei. Prevederi de am nunt privind transmiterea comunic rilor de executare a manevrei prin radiotelefon sau megafon, se 
stabilesc în PTE.   
   (3) În sta iile înzestrate cu semnale fixe de manevr , mecanicul trebuie s  se conving  i de indica ia permisiv  a acestor semnale. În cazul în care 
indica iile semnalelor fixe de manevr  nu sunt vizibile de pe locomotiv , mecanicul pune locomotiva în mi care numai la semnalul primit din partea 
conduc torului de manevr  transmis direct sau printr-un agent din partida de manevr  sau numai pe baza comunic rii f cute de conduc torul de manevr  prin 
radiotelefon sau prin megafon, cu precizarea num rului locomotivei. Mecanicul ia m suri de oprire a manevrei dac  nu prime te semnale corespunz toare din 
partea agen ilor care manipuleaz  macazurile la manevr  sau dac  semnalele fixe de manevr  dau indica ii de oprire.   
   (4) Dup  terminarea manevrei vehiculele feroviare cu care s-a manevrat trebuie s  fie oprite între m rcile de siguran  ale liniilor i asigurate contra fugirii.   
   (5) La liniile de înc rcare-desc rcare dup  terminarea manevrei, vagoanele se acoper  cu discuri ro ii, de c tre personalul care a executat manevra, în 
ambele capete ale liniei, cu excep ia liniilor prev zute cu opritor fix la care acoperirea se face numai în partea opus  opritorului fix.   
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   (6) Executarea manevrei pe linia direct  a sta iei sau cu traversarea ei, precum i executarea manevrei peste aparatele de cale extreme din sta iile 
neînzestrate cu instala ii CED sau CE, este admis  numai cu încuviin area verbal  a IDM dispozitor dat  personal conduc torului de manevr , pentru fiecare 
caz în parte, prin instala iile TC din dotare sau transmis  prin revizorul de ace sau acar.   
   (7) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, dep irea aparatelor de cale extreme ale sta iei se face pe baza indica iilor permisive ale semnalelor 
luminoase de manevr .   
   (8) Mi c rile de manevr  peste aparatele de cale extreme ale sta iei se efectueaz , de regul , prin tragere cu locomotiva a ezat  spre linia curent . În cazul 
execut rii manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curent , vehiculele feroviare se leag  între ele i la locomotiv , semiacupl rile 
de aer se cupleaz  pe toat  lungimea trenului, iar conducta general  de aer se leag  la sursa de aer a locomotivei.   
   (9) Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale sta iei spre linia curent  este permis  pân  la limita incintei sta iei.   
   (10) Dep irea limitei incintei sta iei de c tre convoiul de manevr  sau numai de c tre locomotiv , este admis  pe baza dispozi iei scrise a operatorului de 
circula ie, care stabile te ora pân  la care este permis  manevra cu dep irea limitei incintei sta iei i pe baza c ii libere ob inute de c tre IDM dispozitor al 
sta iei în care se execut  manevra, de la IDM dispozitor din sta ia vecin , utilizând formulele de cale liber  1 i 10 adaptat  acestui caz.   
   (11) Pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA în func iune, dep irea limitei incintei sta iei la manevr  este admis  f r  a se trece peste limita primului 
sector de bloc, în urm toarele condi ii îndeplinite cumulativ:   
   a) pe baza dispozi iei scrise a operatorului de circula ie dat  impiega ilor de mi care din sta iile care delimiteaz  linia curent  pe care se execut  manevr ;   
   b) numai dup  eliberarea primului sector de bloc de c tre ultimul tren expediat.   
    În aceast  situa ie, dup  transmiterea dispozi iei operatorului de circula ie, nu se vor expedia trenuri pe linia curent  pe care urmeaz  s  se execute 
manevra.   
   (12) În cazul dep irii limitei incintei sta iei la manevr , mecanicul trebuie avizat prin ordin de circula ie, în care se men ioneaz  ora pân  la care este 
permis  dep irea limitei incintei sta iei.   
   Art. 47. -  (1) Liniile din sta ii se împart în zone de manevr , în func ie de situa ia local , în fiecare zon , manevra se execut  numai cu o singur  
locomotiv .   
   (2) Delimitarea zonelor de manevr , condi iile în care se pot executa simultan manevre în aceea i zon  de manevr , precum i cele privind trecerea unei 
locomotive dintr-o zon  de manevr  în alta, se stabilesc în PTE.   
   Art. 48. -  În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE se admit mi c ri de manevr  cu locomotiva izolat , cu vagon de serviciu, cu vagon WIT, cu vagon 
po t  sau de bagaje f r  conduc tor i partid  de manevr , pe baza indica iilor permisive ale semnalelor luminoase i a comunic rilor prin radiotelefon dintre 
IDM i mecanic.   
   Art. 49. -  În sta iile situate pe sec ii de circula ie cu profil nefavorabil la intrare - pant  mai mare de 150/00 spre sta ie, pe distan a drumului de frânare fa  de 
semnalul de intrare - manevra din cap tul dinspre pant  al sta iei se execut  numai în intervalele libere de circula ie, cu aprobarea scris  a operatorului de 
circula ie; în acest caz se stabilesc prevederi de am nunt în PTE.   
   Art. 50. -  (1) Dep irea la manevr  a semnalelor luminoase a c ror indica ie ordon  oprirea, cu indica ie dubioas  sau stinse, precum i a semnalelor 
luminoase de manevr  cu lumin  albastr  se admite numai în cazul în care:   
   a) aceste semnale nu au parcursuri de manevr  centralizate electrodinamic sau electronic;   
   b) sunt defecte, scoase temporar din func iune sau nu se pot manipula;   
   c) se face manevr  unghiular  i nu se consum  integral parcursul executat ini ial.   
   (2) În aceste cazuri IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia din ordinul IDM dispozitor, întocme te i înmâneaz  mecanicului ordin de 
circula ie, în care men ioneaz :   
   a) semnalele care pot fi dep ite în aceast  situa ie;   
   b) intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste condi ii.   
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    IDM dispozitor aduce la cuno tin  conduc torului manevrei, verbal, con inutul ordinului de circula ie.   
   (3) În cazul în care, înainte de expirarea valabilit ii ordinului de circula ie emis conform prevederilor alin. (1) i alin. (2), apare necesitatea opririi manevrei în 
vederea primirii-expedierii unui tren sau execut rii unei mi c ri de manevr  cu o alt  locomotiv  în aceea i zon , ordinul de circula ie se retrage de la 
mecanic de c tre conduc torul manevrei din ordinul IDM i î i pierde valabilitatea. Conduc torul manevrei retrage i opre te manevra, retrage ordinul de 
circula ie de la mecanic i îl pred  IDM dispozitor sau unui agent din subordinea acestuia, care raporteaz  aceasta c tre IDM dispozitor.   
   Art. 51. -  (1) Semnalele optice i acustice pentru efectuarea manevrei se dau de c tre conduc torul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin 
retransmitere de c tre personalul din partida de manevr , astfel încât personalul de locomotiv  s  le perceap  în mod neîndoielnic, chiar dac  este dotat cu 
radiotelefon.   
   (2) Personalul de manevr  poate da semnale i din proprie ini iativ , în scopul evit rii unui accident sau eveniment feroviar precum i pentru evitarea unui 
accident de munc  sau evitarea accident rii oric rei persoane.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Manevra cu locomotiva   

 
   Art. 52. -  (1) Manevra cu locomotiva se face prin tragere, împingere, îmbrâncire sau triere pe plan înclinat sau cocoa  de triere.   
   (2) Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiv  sunt obligatorii pentru orice vehicul feroviar motor care efectueaz  manevr  pe 
liniile infrastructurii feroviare publice sau private.   
   (3) Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.   
   Art. 53. -  (1) Pentru executarea manevrei în condi ii de siguran , conduc torul manevrei este obligat s  trimit  un agent din partida de manevr  cu 
instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevr , la o distan  suficient , pentru a observa dac  nu sunt oameni sau obstacole pe linie, 
în cazurile în care:   
   a) locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurat ;   
   b) locomotiva împinge vagoane pe o linie cu peroane pentru c l tori;   
   c) se manevreaz  pe liniile de înc rcare-desc rcare;   
   d) se manevreaz  cu locomotiva intercalat ;   
   e) se manevreaz  peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip IR -;   
   f) se manevreaz  prin împingere pe liniile cu opritori fic i, cu sabo i de deraiere, sau pe liniile afectate repara iilor la vagoane, precum i pe liniile grupelor 
tehnice de preg tire a trenurilor de c l tori.   
   (2) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. a) i b) precum i în cazul în care se manevreaz  prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de preg tire a 
trenurilor de c l tori, iar convoiul de manevr  este compus numai din vagoane de c l tori, agentul din partida de manevr  care prime te sarcini pentru a 
supraveghea dac  nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se posteaz  la u a primului vagon din convoi, în sensul împingerii.   
   (3) Se interzice manevra prin împingere a automotoarelor i a remorcilor de automotor împreun  cu alte vehicule feroviare care se afl  în fa a acestora. Se 
interzice manevra prin tragere a automotoarelor i a remorcilor de automotor, în cazul în care de acestea sunt legate alte vehicule.   
   Art. 54. -  (1) Vagoanele de c l tori se manevreaz  numai legate între ele i cu u ile închise; în cazul în care pentru efectuarea manevrei este necesar  
deschiderea anumitor u i, în vederea asigur rii securit ii personalului care execut  manevra, modul de efectuare a manevrei vagoanelor cu u ile deschise se 
stabile te în PTE.   
   (2) Modul de efectuare a manevrei cu vagoanele de c l tori i marf  în sta iile în care liniile au raza curbei mai mic  de 150 m, se stabile te în PTE.   
   (3) La împingerea garniturilor trenurilor de c l tori pe liniile înfundate, prev zute cu peron i opritor fix, se folose te de regul  dispozitivul suplimentar de 
frânare; prevederi de am nunt privind modul de lucru în aceste cazuri se stabilesc în PTE.   
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   (4) Vagoanele ocupate cu c l tori, vagoanele po t , vagoanele de bagaje, precum i vagoanele cu înso itori, se manevreaz  numai dup  ce au fost 
în tiin ate persoanele aflate în acestea.   
   Art. 55. -  (1) Manevra vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" se face numai prin tragere i împingere cu viteza de cel mult 
10 km/h i cu respectarea urm toarelor m suri suplimentare:   
   a) între locomotiv  i vagoanele cu care se manevreaz  s  existe un grup de vagoane de siguran  având cel pu in 4 osii, goale sau înc rcate cu m rfuri 
care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât cele din categoriile m rfurilor periculoase;   
   b) conduc torul manevrei s  avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei i verbal partida de manevr  c  se manevreaz  cu vagoane 
înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", men ionând c  acestea au frânele automate i de mân  izolate;   
   c) IDM s  avizeze pe mecanic, prin ordin de circula ie, c  se manevreaz  cu vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", 
men ionându-se c  acestea au frânele automate i de mân  izolate;   
   d) aceste vagoane se feresc de orice surse care pot provoca incendii;   
   e) dup  terminarea manevrei, aceste vagoane s  fie garate pe linii special destinate, s  fie legate între ele i asigurate cu sabo i de mân , acoperite cu 
discuri ro ii i prin manipularea i eclisarea macazurilor cu acces spre alt  linie.   
   (2) Liniile i condi iile de introducere, depozitare i scoatere a acestor vagoane se stabilesc în PTE.   
   (3) Manevra vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "radioactive" se efectueaz  cu respectarea reglement rilor aprobate pentru fiecare 
transport în parte.   
   (4) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "incendiabile" trebuie ferite de orice contact cu surse generatoare de incendii.   
   (5) Vagoanele etichetate cu eticheta "pericol" se manevreaz  cu aten ie, conduc torul manevrei avizând verbal pe mecanic i pe agen ii din partida de 
manevr  de existen a acestor vagoane.   
   Art. 56. -  Manevra vagoanelor cu înc rc tura a ezat  numai pe o parte - frontal sau longitudinal - se execut  cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin 
tragere i împingere f r  a se dep i aparatele de cale extreme ale sta iei, iar mecanicul va fi încuno tin at despre aceasta prin ordin de circula ie.   
   Art. 57. -  (1) În sta iile cu linii electrificate, vagoanele cu m rfuri pulverulente se încarc /descarc  i pot sta iona numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât 
s  nu afecteze linia de contact.   
   (2) În cazuri excep ionale - defect ri de vagoane, întreruperi de circula ie, calamit i naturale sau alte asemenea cazuri - când aceste vagoane nu se pot 
înc rca/desc rca decât în apropierea sau sub linia de contact, IDM avizeaz  operatorul de circula ie i dispecerul energetic feroviar pentru programarea unei 
revizii suplimentare a liniei de contact în zona respectiv , imediat dup  înc rcarea sau desc rcarea vagoanelor, în vederea cur rii izolatorilor de eventualele 
impurit i.   
   Art. 58. -  (1) Vagoanele transpuse se manevreaz  numai prin tragere i împingere, legate între ele i de locomotiv .   
   (2) Verificarea cupl rii corecte i z vorârea cuplelor automate la toate vagoanele din grupurile respective se face astfel:   
   a) dup  cuplarea vagoanelor manevrate, se trage întregul grup pe distan  de aproximativ 1 m; un agent stabilit de conduc torul manevrei verific  i 
confirm  acestuia de la locul cupl rii, legarea vagoanelor i înz vorârea cuplelor automate, dup  care dezleag  locomotiva;   
   b) cuplarea vagoanelor aflate în mi care cu cele în sta ionare se face cu viteza de cel mult 5 km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cupl  automat , viteza 
de cuplare trebuie s  fie cuprins  între 3 i 5 km/h.   
   Art. 59. -  (1) La manevra prin îmbrâncire trebuie îndeplinite urm toarele condi ii:   
   a) s  fie asigurat  vizibilitatea pe por iunea liniei unde se face manevr ;   
   b) vagoanele s  fie legate între ele i s  li se asigure oprirea cu frâne de mân  sau sabo i de mân , în spa iul rezervat manevrei;   
   c) pe linii prev zute cu sabo i de deraiere trebuie s  existe un grup de vagoane asigurat contra fugirii cu frâne de mân  sau cu sabo i de mân , iar oprirea 
vagoanelor îmbrâncite trebuie s  fie asigurat  cu frâne de mân  manipulate de agen i.   
   (2) Se interzice îmbrâncirea vagoanelor în urm toarele cazuri:   
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   a) peste treceri la nivel, cu excep ia celor de tip B sau BAT închise;   
   b) peste pl ci turnante;   
   c) peste bascule pod;   
   d) când sunt ocupate cu oameni sau viet i;   
   e) când sunt înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", cu clor lichid sau gaze lichefiate.   
   (3) În sta iile în care nu sunt îndeplinite condi iile de executare a manevrei prin îmbrâncire, manevra se execut  numai prin tragere i împingere.   
   (4) În sta iile cu platforma în declivitate mai mare de 150/00 sau cu panta de la macaz spre linia curent  mai mare de 150/00 în sensul manevrei, manevra se 
execut  cu locomotiva a ezat  înspre pant .   
   (5) Prevederi de am nunt referitoare la efectuarea manevrei prin îmbrâncire, se stabilesc în PTE.   
   Art. 60. -  (1) Se interzice trecerea peste cocoa  a urm toarelor vehicule feroviare:   
   a) legate prin înc rc tur  sau bare de prelungire;   
   b) speciale, cu platforma coborât  sau scufundat ;   
   c) în curs de înc rcare/desc rcare i/sau cu înc rc tura numai pe o parte;   
   d) înc rcate cu m rfuri din categoria "radioactive";   
   e) marcate sau etichetate cu semnul "trecerea peste cocoa  interzis ";   
   f) utilaje grele de cale;   
   g) macarale feroviare.   
   (2) Se interzice manevra prin îmbrâncire, precum i trecerea peste cocoa  sau plan înclinat f r  a fi legate de vehiculul feroviar motor care le manevreaz , 
a urm toarelor vehicule feroviare:   
   a) ocupate cu oameni, inclusiv a vagoanelor cu înso itori;   
   b) înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile";   
   c) înc rcate cu clor lichid, gaze lichefiate sau gazolin ;   
   d) cu masa total  pe vagon egal  sau mai mare de 100 t;   
   e) cu gabarit dep it;   
   f) transpuse;   
   g) marcate sau etichetate cu eticheta "Se interzice trierea prin îmbrâncire, sau pe plan înclinat f r  a fi legate de un vehicul motor. Nu trebuie s  tamponeze 
i nici s  fie tamponat";   

   h) boghiuri legate între ele prin înc rc tur  sau bare de prelungire cu sau f r  înc rc tur .   
   (3) Se admite manevra prin îmbrâncire, triere pe cocoa  sau pe plan înclinat, numai cu agent (agen i) la frân , pentru urm toarele vehicule feroviare:   
   a) locomotive i automotoare care nu sunt în ac iune;   
   b) vagoane de c l tori pe 4 osii, vagoane de marf  cu sabo i dubli i vagoane macara;   
   c) vagoane înc rcate cu butelii de aragaz sau cu tuburi de oxigen umplute;   
   d) vagoane amenajate cu diverse instala ii speciale: vagoane dinamometrice, de m surat calea, uzine electrice, sanitare, pentru transportul pe telui viu;   
   e) vagoane înc rcate cu viet i;   
   f) vagoane etichetate cu eticheta "Se vor lua m suri speciale pentru manevrare i protejare";   
   g) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, dac  sta ia nu este înzestrat  cu instala ii de frân  de cale.   
    Pentru cazurile prev zute la lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) i lit. f) este interzis  reducerea vitezei sau oprirea cu sabo i de mân  sau cu frâne de cale.   
    Pentru cazul prev zut la lit. g) este interzis  reducerea vitezei sau oprirea cu sabo i de mân .   
   (4) Vehiculele prev zute la alin. (2) i (3) nu trebuie s  tamponeze i nici s  fie tamponate.   
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   (5) Se admite manevra prin îmbrâncire, triere pe cocoa  sau pe plan înclinat i oprirea cu sabo i de mân  sau frâne de cale, f r  s  tamponeze i f r  s  
fie tamponate, a urm toarelor vehicule feroviare:   
   a) înc rcate cu containere de mare capacitate sau cu grinzi prefabricate în vagoane amenajate pentru asemenea transporturi;   
   b) înc rcate cu obiecte cu masa indivizibil  mai mare de 20 t sau a c ror înc rc tur  risc  s  se deplaseze când cuplarea nu se face cu vitez  redus ;   
   c) vagoane etichetate cu eticheta "A se manevra cu precau ie";   
   d) grup de vagoane cu mai mult de 12 osii, numai dac  sta ia este înzestrat  cu instala ii de frân  de cale; num rul maxim de osii i tonajul brut maximale 
grupului de vagoane se stabilesc în func ie de parametrii instala iei de frâne de cale.   
   (6) Modul de efectuare a manevrei prin triere pe cocoa  sau pe plan înclinat, num rul maxim de osii, precum i tonajul brut maxim ale unui grup de 
vagoane ce se poate manevra prin triere, se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Manevra cu alte mijloace   

 
   Art. 61. -  (1) Manevra vagoanelor cu alte mijloace decât locomotivele se face prin în elegeri verbale, f r  a se da semnale cu instrumente portative, 
respectându-se regulile generale privind protec ia munca precum i urm toarele condi ii i m suri:   
   a) se execut  numai pe liniile cu o declivitate de pân  la 2,50/00;   
   b) se execut  pe liniile sta iei numai sub supravegherea IDM sau a unui agent stabilit de c tre IDM;   
   c) personalul care execut  manevra pe liniile sta iei este obligat s  manevreze numai pe distan a i în intervalele de timp stabilite de IDM i s  asigure 
oprirea vagoanelor cu frâne de mân  sau sabo i de mân ;   
   d) în sta iile deservite numai de c tre IDM, manevra se face sub supravegherea acestuia, în pauzele de circula ie, cu în tiin area operatorului de circula ie;   
   e) s  nu se dep easc  la manevr  viteza de 5 km/h;   
   f) s  nu se execute peste aparatele de cale extreme ale sta iei.   
   (2) Manevra vagoanelor cu utilaje automotoare pentru mecanizare - denumite în continuare UAM - se poate executa respectându-se regulile generale 
privind executarea manevrei, cu sau f r  dep irea aparatelor de cale extreme ale sta iei; prin UAM, în contextul prezentului regulament, se în elege i 
drezina motor, drezina camion, drezina cu remorci, drezina pantograf. Conduc torul utilajului este conduc torul i executantul manevrei.   
   (3) În cazul prev zut la alin. (2) masa brut  cu care se poate manevra, viteza maxim  admis  i alte reguli la manevr , stabilite în func ie de caracteristicile 
tehnice ale UAM i de condi iile specifice de lucru din sta ie se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 4-a 
Manevra în linie curent    

 
   Art. 62. -  (1) Manevra în linie curent  se execut  de operatorul de transport feroviar sau operatorul de manevr  feroviar , cu personal de specialitate 
propriu, în condi iile prev zute în certificatul de siguran  sau în certificatul de operare pentru manevr , cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare.   
   (2) În linie curent  i pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curent , manevra se execut  din ordinul IDM dispozitor, care îndrum  trenul sau 
convoiul de manevr , cu respectarea m surilor de siguran  privind executarea manevrei, precum i a urm toarelor m suri suplimentare:   
   a) manevra se execut  prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele i la locomotiv , precum i la conducta de aer al locomotivei;   
   b) l sarea vehiculelor feroviare în linie curent , f r  locomotiv , este admis  numai pe por iuni de linie cu declivitate maxim  de 30/00 marcate pe teren, 
având lungimi mai mari sau egale cu lungimea convoiului de vehicule feroviare i numai dup  asigurarea lor contra fugirii.   
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   (3) Ie irea în linie curent  a convoiului de manevr  sau numai a locomotivei care manevreaz , de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curent  
sau de un post ajut tor de mi care, este admis  pe baza dispozi iei scrise a IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul i numai dup  ce acesta a 
ob inut aprobarea scris  a operatorului de circula ie i calea liber  de la sta ia vecin . În acest caz, agentul care deserve te postul va înmâna mecanicului 
ordin de circula ie, în care va men iona c  poate manevra în linie curent , precum i condi iile în care se execut  manevra.   
   (4) Înainte de ie irea în linie curent  a unui tren sau convoi de manevr  dintr-o halt  comercial , de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie 
curent  sau de un post ajut tor de mi care, mecanicul ia la cuno tin  de compunerea i frânarea trenului sau convoiului de manevr , din foaia de parcurs 
care se completeaz  de c tre conduc torul manevrei.   
   (5) Prevederi de am nunt, privind manevra vehiculelor feroviare în linie curent , se stabilesc în PTE al sta iei de care apar ine halta comercial , postul de 
macazuri în linie curent  sau postul ajut tor de mi care.   
 

SEC IUNEA a 5-a 
Manipularea macazurilor i a sabo ilor de deraiere la manevr    

 
   Art. 63. -  (1) Macazurile i sabo ii de deraiere, la manevr , se manipuleaz  de c tre acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conduc torului manevrei. 
Anumite macazuri i anumi i sabo i de deraiere, ce se prev d în PTE, se pot manipula i de c tre un agent din partida de manevr  stabilit de conduc torul 
manevrei i la indica iile acestuia.   
   (2) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, precum i cu instala ii CAM, coloane de manevr  sau mese de manevr , manipularea macazurilor i a 
sabo ilor de deraiere se face de c tre:   
   a) agen ii autoriza i s  deserveasc  instala iile CAM, coloana de manevr  sau masa de manevr ;   
   b) IDM de la postul de comand .   
   (3) Macazurile necentralizate atacate pe la vârf, care intr  în parcursul de manevr , se verific  la fa a locului, de c tre agentul care are sarcina manipul rii 
acestora, pentru a se convinge c  vârful acului este lipit de contraac, c  este z vorât i contragreutatea a efectuat cursa complet , de asemenea se verific  i 
sabo ii de deraiere care intr  în parcursul respectiv.   
   (4) Macazurile i sabo ii de deraiere din instala iile CAM, CED, CE, mese de manevr  i coloane de manevr  se verific  prin indica iile de control date pe 
pupitrul de comand , luminoschem  sau display, dup  caz.   
   (5) Macazurile centralizate electromecanic se verific  prin pozi ia pârghiei de ac ionare i a indicatorului de macaz.   
   (6) Când convoiul s-a angajat peste un macaz atacat pe la c lcâi în pozi ie fals , acesta va fi l sat s  treac  complet. Se admite oprirea vehiculelor din 
convoi peste macazul atacat în pozi ie fals , numai dac  prin aceasta se poate evita un eveniment sau accident feroviar.   
   Art. 64. -  (1) Se interzice manipularea macazurilor la manevr  în urm toarele cazuri:   
   a) dac  m rcile de siguran  sunt ocupate i prezint  pericol de acostare;   
   b) dac  macazul a fost atacat pe la c lcâi în pozi ie fals , pân  când nu a fost verificat de c tre personalul de între inere a liniilor i instala iilor;   
   c) sub vehicul sau când vehiculul se afl  în mi care aproape de macaz, în afara cazului când prin aceasta se evit  producerea unui eveniment sau a unui 
accident feroviar;   
   d) în cazul macazurilor centralizate, când vehiculul în mers se afl  aproape de macaz, cu excep ia macazurilor din zonele de triere.   
   (2) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, la efectuarea mi c rilor de manevr  cu UAM, precum i cu trenurile cu boghiuri speciale pentru transportul 
inelor i panourilor de cale ferat , controlul st rii de ocupare a liniilor i a macazurilor se face pe teren, înainte de manipularea instala iilor, personal de c tre 

IDM care manipuleaz  instala ia sau din ordinul acestuia, de c tre un agent stabilit în PTE. La fel se procedeaz  i în cazul manevr rii vagoanelor care au 
sta ionat pe o linie mai mult de 72 ore.   
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SEC IUNEA a 6-a 
Întrebuin area frânelor i a sabo ilor de mân  la manevr    

 
   Art. 65. -  (1) La manevr , oprirea vagoanelor la locul fixat se asigur  cu frâne de mân , sabo i de mân , frâna automat , frâna de cale, frâna locomotivei 
precum i prin frânare mixt .   
   (2) În cazul în care se folose te frânarea automat  sau mixt , conduc torul manevrei trebuie s  verifice func ionarea frânelor automate ale vagoanelor cu 
care se realizeaz  procentul de mas  frânat  automat.   
   (3) Starea corespunz toare de func ionare a frânelor de mân  se verific  de c tre personalul îns rcinat cu manipularea lor, înainte de începerea manevrei, 
respectiv înainte de împingerea convoiului de manevr  la triere.   
   (4) Tonajul brut maxim cu care se execut  manevra i procentul de mas  frânat  care trebuie asigurat se stabilesc în PTE.   
   Art. 66. -  (1) Utilizarea sabo ilor de mân  la manevr  trebuie s  se fac  cu respectarea urm toarelor reguli:   
   a) înainte de darea în folosin , sabo ii de mân  se verific  cu ablonul corespunz tor tipului de in  i se inscrip ioneaz  conform prevederilor stabilite în 
PTE;   
   b) sabo ii de mân  se a eaz  pe in  la o distan  variabil  fa  de punctul la care vagoanele trebuie oprite, în raport cu viteza, masa vagonului i starea 
timpului, astfel încât s  nu se produc  tamponarea violent  a vagoanelor;   
   c) pe liniile în curb , sabo ii de mân  trebuie a eza i, de regul , pe linia din interiorul curbei;   
   d) dup  a ezarea sabo ilor de mân  pe in  trebuie s  se verifice lipirea aripioarei de partea interioar  a ciupercii inei precum i lipirea limbii sabotului de 
ciuperca inei;   
   e) se interzice a ezarea sabo ilor de mân  pe macazuri i între macazurile din aceea i zon , pe inimi de încruci are, joante izolante sau de racordare, 
treceri la nivel, bascule pod i canale deschise;   
   f) se interzice a ezarea sabo ilor de mân  în cazurile în care ciuperca inei este necur at , prezint  bavuri sau praguri verticale, care conduc la în epenirea 
sabotului, precum i pe liniile din zonele cu eclise cornier.   
   (2) Se interzice utilizarea sabo ilor de mân  care nu corespund tipului de in  sau care au unul din urm toarele defecte:   
   a) pl cu a de sprijin lips ;   
   b) corpul sl bit din nituri, cr pat, deformat sau rupt;   
   c) limba rupt  sau sl bit  din nituri;   
   d) talpa încovoiat , strâmb , îndoit  sau rupt ;   
   e) mânerul strâmb, rupt sau lips .   
   (3) Liniile din sta ie pe care nu pot fi oprite vagoanele la manevr  cu sabo i de mân , se stabilesc în PTE.   
   (4) Subunit ile de între inere a c ii stabilesc tipul de sabot de mân  corespunz tor liniilor din sta ie pe care pot fi oprite vagoanele la manevr ; liniile i tipul 
de sabot astfel stabilite se men ioneaz  în PTE.   
   (5) Dup  terminarea manevrei, sabo ii de mân  care nu sunt folosi i pentru asigurarea vagoanelor se aduc i se a eaz  de c tre agen ii care i-au utilizat, pe 
rastele sau pe supor i.   
   (6) Modul de utilizare, locul de p strare, eviden a i paza sabo ilor de mân  se stabile te în PTE.   
 

SEC IUNEA a 7-a 
Asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii   
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   Art. 67. -  Vehiculele feroviare cu care nu se manevreaz  trebuie garate între m rcile de siguran  ale liniei de garare, cu u ile închise, fiind legate între ele 
i asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mân  i cu sabo i de mân  a eza i la ro ile extreme ale primului i ultimului vagon din grup.   

   Art. 68. -  (1) Vagoanele aflate la înc rcare-desc rcare se asigur  contra fugirii prin strângerea tuturor frânelor de mân  în bun  stare de func ionare i cu 
sabo i de mân  a eza i la ro ile osiilor extreme ale primului i ultimului vagon de pe linia respectiv .   
   (2) În cazul în care vagoanele sau grupurile de vagoane aflate la înc rcare-desc rcare nu sunt înzestrate cu suficiente frâne de mân  în stare de 
func ionare i sunt dispersate la mai multe fronturi, iar linia respectiv  se afl  în declivitate, asigurarea men inerii pe loc a acestora se face prin strângerea 
frânelor de mân  existente i suplimentar cu sabo i de mân  a eza i la prima roat  dinspre pant , separat pentru fiecare grup de vagoane. În acest caz la 
efectuarea manevrei, conduc torul manevrei este avizat prin planul de manevr  asupra modului de asigurare suplimentar  a vagoanelor contra fugirii cu 
sabo i de mân .   
   Art. 69. -  (1) Asigurarea trenurilor i a grupurilor de vagoane se face înainte de dezlegarea locomotivei, astfel:   
   a) când sta ioneaz  pe linii cu declivitate pân  la 20/00 inclusiv, prin strângerea num rului de frâne de mân  necesare men inerii pe loc;   
   b) când sta ioneaz  pe linii cu declivitate peste 20/00, prin strângerea num rului de frâne de mân  necesare men inerii pe loc i cu sabo i de mân  a eza i la 
ro ile osiilor extreme ale ultimului vagon în cap tul spre pant ;   
   c) când sta ioneaz  pe linii, prev zute cu sabo i de deraiere, prin strângerea frânelor de mân  necesare men inerii pe loc i cu sabo i de mân  a eza i la 
ro ile osiilor extreme ale ultimului vagon în cap tul spre sabotul de deraiere.   
   (2) În toate cazurile de vânt puternic se iau m suri suplimentare de asigurare a vehiculelor feroviare, prev zute în PTE.   
   Art. 70. -  Vagoanele aflate în sta ionare pe liniile grupei de triere, trebuie s  fie asigurate în cap tul opus cocoa ei de triere, prin strângerea frânelor de 
mân , iar în lipsa acestora cu sabo i de mân  a eza i la ro ile osiilor extreme ale ultimului vagon în cap tul opus cocoa ei, conform prevederilor din PTE.   
   Art. 71. -  La manevra vagoanelor, scoaterea sabo ilor de mân  se face numai dup  legarea locomotivei, iar frânele de mân  se sl besc înainte de punerea 
convoiului de manevr  în mi care.   
   Art. 72. -  (1) Verificarea func ion rii frânelor de mân , folosite pentru asigurarea vagoanelor, trebuie s  fie f cut  de c tre agentul stabilit de conduc torul 
manevrei, înainte de dezlegarea locomotivei, dup  manipularea dispozitivului de desc rcare a aerului din instala ia de frân  automat  a vagonului.   
   (2) Desc rcarea aerului din instala ia de frân  a vagoanelor se face înainte de dezlegarea locomotivei i numai dup  aplicarea sabo ilor de mân  la ro ile 
extreme ale primului i ultimului vagon din tren.   
   (3) În cazul în care frânele de mân , în stare de func ionare, nu asigur  procentul de mas  frânat  necesar men inerii pe loc, stabilit în PTE, se folosesc 
suplimentar sabo i de mân  pân  la asigurarea procentului de mas  frânat  necesar men inerii pe loc. Sabo ii de mân  se a eaz  pe un singur fir al liniei, sub 
roata primelor osii ale vagoanelor care nu au frâna de mân  strâns , în sensul tendin ei de fugire a acestora - câte un sabot la fiecare vagon - în ordine, 
începând cu primul vagon dinspre pant . Determinarea num rului de frâne de mân  i al sabo ilor de mân  necesari men inerii pe loc se face de c tre 
conduc torul manevrei.   
   Art. 73. -  (1) Sabo ii de mân  folosi i pentru asigurarea vehiculelor feroviare se a eaz  pe ciuperca inei cu limba bine fixat  sub roata vagonului.   
   (2) La ridicarea sabo ilor de mân  de pe rastel, agentul postului respectiv noteaz  pe suport num rul liniei la care urmeaz  s  fie folosit fiecare sabot.   
   Art. 74. -  (1) R spunderea pentru strângerea frânelor de mân  i/sau aplicarea sabo ilor de mân  în vederea asigur rii vehiculelor feroviare contra fugirii 
revine astfel:   
   a) pe liniile sta iei, altele decât liniile de înc rcare-desc rcare, personalului care execut  manevra;   
   b) pe liniile de înc rcare-desc rcare din sta ie, personalului care execut  manevra, iar în timpul efectu rii opera iilor de înc rcare-desc rcare a vagoanelor - 
personalului care supravegheaz  aceste opera ii;   
   c) pe LFI cu acces la liniile administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, personalului care efectueaz  manevra. Dup  terminarea opera iunilor de 
manevr , de asigurarea vagoanelor r spunde personalul operatorului economic utilizator al LFI respective.   
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   (2) R spunderea pentru sl birea frânelor de mân  i/sau ridicarea sabo ilor de mân , înainte de începerea manevrei revine personalului care efectueaz  
manevra.   
   Art. 75. -  (1) R spunderea pentru opera iile care se execut  înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, asigurarea contra fugirii a garniturilor de trenuri ce 
r mân f r  locomotiv , cât i pentru ridicarea sabo ilor de mân  i sl birea frânelor de mân  dup  legarea locomotivei la garnitur , o are personalul 
operatorului de transport feroviar, respectiv eful de tren sau mecanicul ajutor al locomotivei, în lipsa efului de tren. Ace tia fac înscrieri în registrul unificat de 
c i libere comenzi i mi care sau în registrul postului, dup  caz, men ionând cite : num rul liniei, numerele vagoanelor la care s-au strâns frânele de mân , 
respectiv la care s-au a ezat sabo i de mân , ora, numele i prenumele, dup  care semneaz .   
   (2) În cazul trenurilor de lucru i al UAM care r mân pe liniile sta iei f r  supraveghere, se procedeaz  conform prevederilor de la alin. (1).   
   Art. 76. -  Prevederi de am nunt privind asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii precum i modul de eviden iere a asigur rii, se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 8-a 
Retragerea i oprirea manevrei în vederea primirii, 

trecerii i expedierii trenurilor   
 
   Art. 77. -  (1) Înainte de primirea sau trecerea trenului prin sta ie, trebuie retras  i oprit  manevra care se efectueaz  pe parcursul de primire a trenului i 
pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprit  manevra care se execut  pe liniile cu acces la parcursul de primire i la continuarea acestui parcurs. 
Dup  retragerea i oprirea manevrei, parcursul de primire i continuarea acestuia trebuie s  r mân  libere.   
   (2) Înainte de expedierea trenului, trebuie retras  i oprit  manevra care se efectueaz  pe parcursul de expediere a trenului, respectiv trebuie oprit  
manevra care se execut  pe liniile cu acces la acest parcurs. Dup  retragerea i oprirea manevrei, parcursul de expediere trebuie s  r mân  liber.   
   (3) Timpul necesar pentru retragerea i oprirea manevrei, în vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren, se stabile te în PTE.   
   (4) În sta iile situate pe sec ii de circula ie cu panta mai mare de 150/00 dinspre linia curent  spre sta ie, pe distan a drumului de frânare fa  de semnalul de 
intrare, manevra trebuie retras  i oprit  înainte de acordarea c ii libere, respectiv înainte de ora plec rii trenului din sta ia vecin , în cazul sec iilor de 
circula ie înzestrate cu BLA; prevederi de am nunt se stabilesc în PTE.   
   Art. 78. -  Retragerea i oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat dup  caz, acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la 
coloana de manevr , masa de manevr , CAM sau direct conduc torului manevrei, indicându-se num rul trenului i linia de primire/expediere/trecere a 
trenului. IDM dispozitor consider  manevra retras  i oprit  numai dup  primirea de la personalul men ionat a confirm rii de retragere i oprire a manevrei.   
   Art. 79. -  (1) În cazul în care manevra s-a executat cu dep irea semnalelor cu lumin  ro ie sau albastr , în baza ordinului de circula ie a c rui valabilitate 
nu a expirat, odat  cu ordinul dat pentru retragerea i oprirea manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circula ie de la 
mecanic; în acest caz, ordinul de circula ie î i pierde valabilitatea.   
   (2) Acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevr , masa de manevr  sau CAM aduce verbal la cuno tin a conduc torului de 
manevr , ordinul IDM dispozitor chiar dac  manevra sta ioneaz .   
   (3) Conduc torul manevrei comunic  mecanicului i partidei de manevr  ordinul de retragere i oprire a manevrei, retrage i opre te manevra, dup  care 
retrage ordinul de circula ie de la mecanic i comunic  celui de la care a primit ordinul, c  "manevra a fost retras  i oprit  la linia ...... (num rul liniei)", dup  
care înmâneaz  ordinul de circula ie retras celui care l-a emis. Numai dup  primirea acestei comunic ri, acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la 
coloana de manevr , masa de manevr  sau CAM raporteaz  retragerea i oprirea manevrei c tre IDM dispozitor care a dat ordinul de retragere i oprire.   
   (4) IDM dispozitor consider  c  manevra a fost retras  i oprit  dup  ce a primit aceast  raportare i dup  ce s-a convins c  ordinul de circula ie, emis 
pentru dep irea la manevr  a semnalelor luminoase la care arde o lumin  ro ie sau a semnalelor luminoase de manevr  cu lumin  albastr , a fost retras de 
la mecanic i a fost restituit celui care l-a emis; prevederi de am nunt se stabilesc în PTE.   
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   (5) Când ordinul de retragere i oprire a manevrei este transmis de c tre IDM dispozitor direct conduc torului manevrei, dup  primirea raport rii de la 
acesta c  manevra a fost retras  i oprit  i dup  ce IDM dispozitor s-a convins c  ordinul de circula ie a fost retras de la mecanic i a fost restituit celui care 
l-a emis, acesta transmite acarului sau revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevr , masa de manevr  sau CAM c  manevra a fost 
retras  i oprit .   
   Art. 80. -  (1) Mi c rile de manevr  executate simultan cu primirea i/sau expedierea trenului se admit numai dac  parcursul de primire a trenului i 
continuarea acestui parcurs, precum i parcursul de expediere a trenului sunt separate de parcursurile de manevr , prin macazuri de acoperire manipulate i 
blocate, respectiv asigurate în pozi ie spre linii de evitare sau spre alte linii ce pot face aceast  func ie. În cazul sta iilor înzestrate cu încuietori cu chei f r  
bloc, cheile încuietorilor macazurilor de acoperire trebuie s  se afle pe tabloul de chei din biroul de mi care sau de la posturile de macazuri.   
   (2) În anumite sta ii înzestrate cu cocoa  de triere, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, în care nu sunt asigurate condi iile 
men ionate la alin. (1), se admite executarea manevrei prin împingere la triere, pe continuarea parcursului de primire a trenului simultan cu primirea trenului, 
în urm toarele condi ii:   
   a) trenul care se prime te s  fie frânat automat;   
   b) viteza trenului peste aparatele de cale i pe linia de primire s  nu dep easc  20 km/h; aceast  vitez  - condi ie de circula ie a trenului, va fi prev zut  în 
livretele cu mersul trenurilor de marf .   
    În acest caz, prevederi de am nunt se stabilesc în PTE.   
   (3) Se interzice efectuarea mi c rilor de manevr  cu acces la parcursuri de primire/expediere/trecere ale trenurilor de c l tori, precum i a celor cu acces pe 
continuarea acestor parcursuri.   
 

SEC IUNEA a 9-a 
Oprirea vehiculelor feroviare fugite   

 
   Art. 81. -  (1) În caz de fugire a vehiculelor feroviare, întregul personal feroviar este obligat s  întrebuin eze toate mijloacele pentru oprirea acestora.   
   (2) Personalul feroviar care observ  vehicule feroviare fugite, este obligat s  avizeze imediat pe IDM din cea mai apropiat  sta ie de cale ferat . IDM va 
aviza posturile de macazuri i de barier  din incinta sta iei i din linie curent , posturile ajut toare de mi care i posturile de mi care din linie curent , sta ia 
vecin  - în sensul fugirii - i operatorul de circula ie, comunicând, dac  este posibil, felul înc rc turii i dac  sunt oameni în vehiculele feroviare fugite.   
   (3) Pentru evitarea ciocnirii vehiculelor feroviare fugite cu trenurile în circula ie sau cu alte vehicule feroviare, operatorul de circula ie avizeaz  sta iile 
interesate despre fugirea vehiculelor feroviare i dispune:   
   a) interzicerea expedierii oric rui tren, atât pe linie simpl  cât i pe linie dubl , pe întreaga distan  pe care ar putea s  o parcurg  vehiculele feroviare 
fugite;   
   b) oprirea trenurilor aflate în mers, pe linia al turat  celei pe care circul  vehiculele feroviare fugite - în cazul circula iei pe linie dubl  sau tripl  - pe cât 
posibil în aliniament i evacuarea în condi ii de securitate a c l torilor din vagoane;   
   c) oprirea imediat  a trenului contra c ruia fug vehiculele feroviare, în orice punct, în afara lucr rilor de art  i darea înapoi a trenului oprit în linie curent , 
cu excep ia cazurilor când darea înapoi a trenului este interzis ;   
   d) evacuarea c l torilor din vagoane, în condi iile securitate, în cazul în care nu este posibil  darea înapoi a trenului din linie curent ;   
   e) oprirea i re inerea în prima sta ie a trenului care este urm rit de vehiculele feroviare fugite, pentru evitarea ciocnirii.   
   (4) Sta iile care au fost în tiin ate despre fugirea vehiculelor feroviare iau imediat m suri pentru oprirea acestora. În acest scop, macazurile se manipuleaz  
pe linie liber  i se a eaz  pe linie materiale de mas  - p mânt, nisip, pietri  - sabo i de mân  sau alte obiecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare 
fugite sau care le pot opri.   
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   (5) În cazul în care aceste mijloace de oprire nu pot fi folosite din lips  de timp sau exist  convingerea c  vehiculele fugite, în cazul trecerii prin sta ie 
urmeaz  s  întâlneasc  sau s  ajung  un tren, se va evita pericolul unei ciocniri opunându-le orice fel de obstacole, dirijându-le pe o linie înfundat  sau 
deraindu-le prin întredeschiderea unui macaz de la o linie cât mai îndep rtat  de linia direct .   
   (6) M surile specificate mai sus nu sunt limitative, personalul putând lua i alte m suri, din proprie ini iativ , în raport cu situa ia de moment.   
 

SEC IUNEA a 10-a 
Manevra de introducere-scoatere a locomotivelor 

i automotoarelor în/din depou   
 
   Art. 82. -  (1) Modul de efectuare a manevrei de introducere-scoatere în/din depou a locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT, precum i a automotoarelor 
cu sau f r  remorci, se stabile te în PTE.   
   (2) Manevra acestor vehicule feroviare pe liniile sta iei se face pe baza semnalelor optice i acustice date de personalul posturilor de macazuri i a 
indica iilor semnalelor fixe de manevr , dac  exist , completate, dup  caz, cu comunic rile f cute de c tre IDM prin radiotelefon.   
   (3) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, manevra acestor vehicule feroviare pe liniile sta iei se face pe baza indica iilor permisive ale semnalelor 
luminoase de manevr , completate dup  caz, cu comunic rile f cute de c tre IDM prin radiotelefon.   
 

CAPITOLUL II 
COMPUNEREA TRENURILOR   

 
SEC IUNEA 1 

Reguli generale la compunerea trenurilor   
 
   Art. 83. -  (1) Se nume te tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele i de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap i 
fine de tren.   
   (2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau f r  vagoane, precum i locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.   
   Art. 84. -  (1) Fiecare tren trebuie s  fie compus potrivit reglement rilor specifice în vigoare, a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor i în 
livretele cu mersul trenurilor.   
   (2) Tonajul maxim i lungimea maxim  a trenurilor se stabilesc prin planul de mers al trenurilor i se trec în livrete de mers.   
   (3) Trenurile trebuie compuse astfel încât tonajul i lungimea acestora s  nu dep easc  valorile maxime prev zute în mersurile întocmite pentru acestea. 
În mod excep ional, la cererea scris  a operatorului de transport feroviar interesat, se admite îndrumarea trenurilor mai lungi decât lungimea maxim  
prev zut , numai cu dispozi ie scris  a operatorului de circula ie care stabile te i condi iile de circula ie.   
   (4) Calculul lungimii trenului se face în metri, dup  întocmirea ar t rii vagoanelor, pe baza datelor ablonate pe vehiculele din tren, la care se adaug  i 
lungimea locomotivelor care remorc  trenul, inclusiv a locomotivei împing toare legat  la tren i frân . Pentru vehiculele care nu au ablonat  lungimea real  
se socotesc câte 5 m pentru fiecare osie, iar vehiculele cu mai mult de 4 osii se consider  drept vehicule cu 4 osii. La stabilirea lungimii trenurilor, pentru 
fiecare locomotiv  se iau în calcul câte 25 m, frac iunile sub 0,5 m se neglijeaz , iar frac iunile de 0,5 m i mai mari se rotunjesc la 1 m.   
   Art. 85. -  Trenurile de marf  care sunt deservite de partid  de manevr  pe sec ie, trebuie s  aib  de regul , în compunerea lor un vagon de serviciu 
amenajat de c tre operatorul de transport feroviar, în care ia loc partida de manevr  pe sec ie i al i agen i.   
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   Art. 86. -  (1) Dup  terminarea opera iilor de compunere a unui tren, acesta se acoper  în ambele capete cu discuri ro ii i se pune la dispozi ia personalului 
de vagoane pentru efectuarea reviziei tehnice i a probei de frân , în vederea expedierii. Ridicarea discurilor de acoperire se face de c tre personalul de 
vagoane dup  terminarea reviziei tehnice i a probei de frân .   
   (2) Amplasarea, iluminarea, i depozitarea discurilor ro ii se fac de c tre personalul operatorului de transport feroviar care compune trenul i se stabilesc în 
PTR.   
   Art. 87. -  Prevederi de am nunt privind avizarea punerii trenurilor la dispozi ia personalului care execut  revizia tehnic  i proba de frân  în vederea 
expedierii, precum i a termin rii acestora se stabilesc în PTE.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Condi iile pe care trebuie s  le îndeplineasc  vehiculele 

feroviare la introducerea lor în tren   
 
   Art. 88. -  (1) La introducerea în trenuri vehiculele feroviare nu trebuie s  prezinte defecte, iar marfa din acestea trebuie s  fie înc rcat  i asigurat  conform 
reglement rilor specifice în vigoare. Este interzis  introducerea în trenuri i men inerea în circula ie a urm toarelor vehicule feroviare:   
   a) vagoanele care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, f r  avizul scris al revizorului tehnic de vagoane;   
   b) vehiculele feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, f r  avizul scris al personalului tehnic de specialitate;   
   c) vagoanele cu barele timoneriei de frân  sau alte piese, rupte sau desprinse, care dep esc gabaritul CFR de vagon - de înc rcare sau care sunt 
neasigurate, c zute din supor ii de fixare sau din cârligele de repaus;   
   d) vagoanele cu: locuri plane sau cu brocuri pe suprafa a de rulare a ro ilor, cutii de osie aprinse sau ie ite din furcile de gard , ro i blocate;   
   e) vagoanele cu arcuri de suspensie sau furci de gard  rupte, strâmbe sau desprinse;   
   f) vagoanele cu tampoane strâmbe, rupte sau lips ;   
   g) vagoanele descoperite sau acoperite, cu u i sau clape desprinse sau deschise, precum i vagoanele descoperite, cu dispozitivele de închidere 
incomplete sau defecte;   
   h) vagoanele cu u i c zute de pe ina de rulare, expuse c derii în parcurs;   
   i) vagoanele înc rcate cu containere care au u ile deschise;   
   j) vagoanele înc rcate f r  respectarea reglement rilor specifice în vigoare, precum i vagoanele descoperite cu înc rc tura deplasat  sau neasigurat  
conform reglement rilor specifice;   
   k) vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" a c ror frân  automat  i de mân  nu este izolat  i sigilat ;   
   l) vagoanele goale cu epu e nea ezate în loca ul lor, ie ite din gabarit sau cu dispozitivele de asigurare a înc rc turii nefixate în pozi ia de repaus;   
   m) vagoanele cu scurgeri din con inut;   
   n) vagoanele cu transporturi cu gabarit dep it i vagoanele cu sarcina pe osie dep it , dac  nu au aprobare de circula ie, conform reglement rilor 
specifice în vigoare;   
   o) vagoanele cu ghereta frânei desprins  i expus  c derii în parcurs;   
   p) vagoanele cu capacele de la dome sau gurile de înc rcare de pe acoperi  deschise;   
   r) vagoanele descoperite, înc rcate cu materiale metalice lungi sau voluminoase - cazane, tabliere metalice, ine, vehicule - dac  înc rc tura nu este legat  
printr-o leg tur  metalic  - o el sau cupru - la sa iul vagonului, când circul  pe liniile electrificate;   
   s) vagoanele cu tabla acoperi ului desprins  i vagoanele ale c ror prelate sunt desprinse sau fixate necorespunz tor;   
   t) vagoanele nedesc rcate complet sau cu înc rc tura pe o parte.   
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   (2) Este interzis  introducerea în trenuri i men inerea în circula ie a vehiculelor feroviare neînscrise în parcul unui operator de transport feroviar sau care nu 
au fost autorizate pentru circula ie conform reglement rilor specifice.   
   Art. 89. -  (1) Verificarea condi iilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de c tre revizorul tehnic de vagoane în cadrul opera iilor de 
revizie tehnic  la compunere.   
   (2) În sta iile în care se formeaz  trenuri directe, precum i în sta iile din parcurs în care se efectueaz  ata ri/deta ri de vagoane, iar operatorul de 
transport feroviar nu poate asigura revizor tehnic de vagoane, se admite ca verificarea condi iilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, s  se 
fac  de c tre alt personal de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat s  efectueze probele de frân . În cazul în care acest personal, nu 
poate decide dac  unele vagoane pot circula în compunerea trenului, solicit  mecanicului s - i dea avizul asupra introducerii acestor vagoane în tren; avizul 
mecanicului se d  în scris, în rubrica "Men iuni asupra trenului" din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru care mecanicul nu i-a dat avizul c  
pot circula în tren, se re in în sta ie.   
   (3) În cazul în care verificarea condi iilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face conform prevederilor alin. (2) operatorul de transport 
feroviar trebuie s  asigure, într-o sta ie intermediar  din parcurs, efectuarea reviziei tehnice în tranzit i proba complet  sau par ial  de frân , dup  caz, de 
c tre personal propriu sau de c tre furnizori de servicii feroviare autoriza i.   
   (4) Sta ia intermediar  din parcurs în care trenul trebuie oprit pentru efectuarea opera iunilor prev zute la alin. (3) se stabile te de c tre administratorul 
infrastructurii feroviare la solicitarea operatorului de transport feroviar, prin mersul întocmit pentru tren.   
   Art. 90. -  (1) Condi iile de circula ie stabilite de c tre revizorul tehnic de vagoane în avizul scris, dat pentru introducerea în trenuri a vagoanelor care au fost 
deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cuno tin a operatorului de circula ie - de c tre IDM - pentru a dispune asupra circula iei trenurilor 
respective, cu respectarea acestor condi ii; în acela i mod se procedeaz  i în cazul condi iilor stabilite prin avizul scris al personalului tehnic de specialitate al 
operatorului de transport feroviar, pentru vehiculele feroviare motoare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte.   
   (2) Condi iile stabilite de c tre revizorul tehnic de vagoane respectiv de c tre personalul tehnic de specialitate în avizul scris se aduc la cuno tin a 
mecanicului, de c tre IDM, prin ordin de circula ie.   
   (3) Circula ia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodic  expirat  sau numai din vagoane pentru casare, se 
stabile te prin reglement ri specifice.   
   Art. 91. -  (1) Predarea-primirea vagoanelor se face conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (2) Vagoanele aduse în sta ie în vederea introducerii lor în trenuri se revizuiesc din punct de vedere tehnic i al modului de înc rcare de c tre personalul 
operatorului de transport feroviar.   
   (3) Lipsurile sau degrad rile la vagoane se notific  de c tre revizorul tehnic de vagoane, iar în sta iile f r  revizor tehnic de vagoane, de c tre personal 
propriu al operatorului de transport feroviar.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Aranjarea vagoanelor în trenurile de c l tori   

 
   Art. 92. -  (1) Aranjarea vagoanelor în trenurile de c l tori se stabile te de operatorul de transport feroviar prin reglement ri proprii i se execut  de c tre 
personalul desemnat.   
   (2) La primul i la ultimul vagon de c l tori din tren, u ile frontale extreme ale acestora precum i u ile frontale ale vagoanelor de c l tori vecine care nu 
asigur  intercomunica ii, trebuie s  fie închise i încuiate iar pl cile de intercomunica ie trebuie s  fie ridicate i fixate în aceast  pozi ie.   
   Art. 93. -  (1) Operatorul de transport feroviar de c l tori poate solicita, în cazuri bine justificate, oprirea unui tren în una din sta iile din parcurs, în care 
acesta nu are prev zut  oprire, pentru modificarea compunerii acestuia sau în vederea înl tur rii unor defecte sau deficien e care nu afecteaz  siguran a 
circula iei, la vehiculele din tren.   
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   (2) Operatorul de transport feroviar va adresa solicitarea de la alin. (1), în scris c tre administratorul infrastructurii feroviare, care dispune dup  caz, oprirea 
trenului într-una din sta iile în care acesta nu are prev zut  oprire sau prelungirea sta ion rii trenului în una din sta iile în care acesta are prev zut  oprire.   
 

SEC IUNEA a 4-a 
Aranjarea vagoanelor în trenurile de marf    

 
   Art. 94. -  (1) În trenurile de marf  vagoanele se aranjeaz  de c tre personalul operatorului de transport feroviar, conform reglement rilor specifice în 
vigoare, astfel încât:   
   a) în trenurile care circul  cu locomotiv  împing toare, s  nu se introduc  în ultimele 350 tone brute din tren, vehicule a c ror mas  brut  (tara + 
înc rc tura) este mai mic  de 20 tone;   
   b) vagoanele cu frân  automat  activ  precum i cele cu frân  de mân  în stare de func ionare s  fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.   
   (2) În trenurile de marf  nu trebuie s  se g seasc  grupuri de vagoane numai cu conduct  de trecere, cu un num r total de osii mai mare de:   
   a) 12 osii, imediat dup  locomotiv  i între dou  vagoane cu frân  automat  activ  - pentru trenurile de marf , indiferent de rangul în care sunt prev zute s  
circule;   
   b) 4 osii, înaintea ultimelor trei vagoane din tren care trebuie s  aib  frâne automate active - pentru trenurile de marf  care sunt prev zute s  circule într-un 
rang, altul decât rangul VII;   
   c) 4 osii, înaintea vagonului de semnal - pentru trenurile de marf  care sunt 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) Condi iile tehnice pe care trebuie s  le îndeplineasc  ultimul vagon al fiec rui tren - denumit în continuare vagon de semnal - sunt prev zute în 
reglement rile specifice în vigoare.   
   (4) Dac  trenul urmeaz  s - i schimbe în parcurs sensul de mers, opera ie denumit  în continuare rebrusment, personalul operatorului de transport feroviar 
trebuie s  compun  trenul astfel încât s  fie respectate condi iile prev zute la alin. (2), atât la îndrumarea din sta ia de compunere cât i la îndrumarea din 
sta ia în care se face rebrusmentul.   
   (5) În cazul trenurilor pentru care este prev zut  deta area de grupe de vagoane în parcurs, personalul operatorului de transport feroviar trebuie s  
compun  trenul în sta ia de compunere, astfel ca dup  deta area fiec rei grupe, aranjarea vagoanelor în tren s  respecte condi iile stabilite la alin. (2).   
   (6) Aranjarea vagoanelor în trenurile de marf  prev zute în livretul cu mersul trenurilor s  circule în rangul VII, se face de regul  în ordinea succesiunii 
sta iilor în care se manevreaz .   
   Art. 95. -  (1) Modul de aranjare în trenurile de marf  a vagoanelor a c ror înc rc tur  dep e te gabaritul CFR de vagon - de înc rcare, a vagoanelor care 
dep esc sarcina admis  pe osie sau pe metru liniar, precum i a vehiculelor feroviare de construc ie special , se stabile te pentru fiecare caz în parte, odat  
cu emiterea aprob rii de circula ie a acestora, cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare.   
   (2) Aranjarea în trenuri a vagoanelor transpuse se face conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (3) În trenurile de marf , vagoanele cu diferen e de în l ime între centrele tampoanelor învecinate, mai mari de 100 mm se aranjeaz  la urma trenului.   
   (4) În cazul trenurilor remorcate i cu locomotiv  împing toare, nu se admit în compunerea trenului vagoane cu diferen  de în l ime, între centrele 
tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm, iar diferen a de în l ime, între centrele tampoanelor locomotivei împing toare i ale ultimului vagon, nu trebuie 
s  fie mai mare de 90 mm.   
   (5) Aranjarea în tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor i tronsoanelor de in , precum i compunerea trenurilor cu boghiuri speciale se 
face cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare.   
   Art. 96. -  La compunerea trenurilor convoaie, care circul  în complexe feroviare, se aplic  regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurându-se 
repartizarea cât mai uniform  a frânelor automate i de mân  din convoi, ultimul vagon din tren având frân  automat  activ .   
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   Art. 97. -  (1) Urm toarele vehicule feroviare se aranjeaz  obligatoriu la urma trenului de marf  ca vagon de semnal, iar când nu sunt îndeplinite condi iile 
acestuia, dup  vagonul de semnal:   
   a) automotoarele i remorcile de automotor;   
   b) vagoanele cu diferen  de în l ime între centrele tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm;   
   c) vagoanele înc rcate cu obiecte lungi, legate între ele prin înc rc tur  sau prin bare de prelungire.   
   (2) Tenderele de locomotiv , plugurile de z pad  simple i UAM se aranjeaz  la urma trenului dup  vagonul de semnal.   
   (3) Se admit la urma trenului, dup  vagonul de semnal, vagoanele defecte care nu îndeplinesc condi iile de circula ie în corpul trenului, având conducta 
general  de aer defect  sau lips .   
   (4) La aranjarea vehiculelor feroviare prev zute la alin. (1), (2) i (3) dup  vagonul de semnal se respect  toate condi iile obligatorii de siguran a circula iei 
prev zute în reglement rile specifice în vigoare, referitoare la introducerea vehiculelor feroviare în trenuri, la compunerea trenurilor i la ata area vehiculelor 
feroviare dup  vagonul de semnal.   
   Art. 98. -  (1) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" i locomotivele diesel i electrice trebuie s  fie desp r ite de vagoanele 
a c ror înc rc tur , în parcurs, se poate deplasa în sens longitudinal, printr-un vagon acoperit sau descoperit cu pere ii înal i, gol sau înc rcat cu m rfuri care 
nu se pot deplasa longitudinal.   
   (2) Vagoanele în care iau loc înso itorii transporturilor de m rfuri periculoase din categoria "explozibile", în cazul în care sunt dotate cu sobe în stare de 
func ionare, se aranjeaz  dup  vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", desp r ite de acestea prin cel pu in 6 osii de siguran .   
   (3) Vagoanele repartizate pentru înc rcare cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", trebuie s  aib  frâna automat  i de mân  izolat , înainte de 
punerea la înc rcare a acestora. Izolarea frânei automate i de mân  se face de c tre personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, prev zut în 
reglement rile specifice proprii ale acestuia. În acest caz, în partea de sus a documentului de transport se scrie cu culoare ro ie men iunea "FRÂN  
AUTOMAT  I DE MÂN  IZOLAT  - NU SE VOR AC IONA", iar în "ar tarea vagoanelor trenului", în dreptul acestor vagoane, rubricile "mas  frânat  
automat" i "mas  frânat  de mân " se bareaz . Punerea în func iune a frânei automate i de mân  la aceste vagoane se face de c tre personalul 
operatorului de transport feroviar, numai dup  ce vagoanele au fost desc rcate.   
   (4) Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", IDM avizeaz  mecanicul, prin ordin 
de circula ie.   
   (5) Programarea circula iei, expedierea i circula ia vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" se face conform reglement rilor 
specifice în vigoare.   
   (6) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" nu se introduc în trenurile care au în compunere vagoane care transport  oameni, 
exceptând vagoanele în care iau loc înso itorii acestor m rfuri. În trenurile cu transporturi militare se pot introduce asemenea vagoane numai în condi iile 
stabilite de organele militare.   
   Art. 99. -  (1) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" i "incendiabile", cu excep ia vagoanelor cistern  înc rcate cu produse 
petroliere - benzine, motorine, p cur , i ei - trebuie s  fie aranjate în corpul trenului având ca vagoane de acoperire, cel pu in:   
   a) 12 osii dup  locomotiva care trage trenul sau dup  locomotiva intercalat , dac  exist ;   
   b) 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul.   
   (2) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", trebuie s  fie aranjate în corpul trenului înaintea vagoanelor cu m rfuri 
periculoase din categoria "incendiabile" i separate de acestea prin cel pu in 6 osii de siguran . Ca osii de siguran  nu pot fi folosite vagoane înc rcate cu 
produse petroliere.   
   (3) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "incendiabile" pot fi aranjate i la urma trenului, dac  trenul nu are locomotiv  împing toare.   
   (4) În cazul în care vagoanele acoperite, înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "incendiabile", au u ile i obloanele în bun  stare i închise, pot fi 
aranjate imediat dup  locomotiva/locomotivele din capul trenului sau înaintea locomotivelor intercalate i împing toare.   
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   Art. 100. -  (1) Vagoanele cistern , înc rcate cu produse petroliere albe, trebuie s  fie separate de locomotiva din capul trenului prin cel pu in un vagon gol 
sau înc rcat cu alte m rfuri decât cele periculoase din categoria "explozibile", iar în lipsa acestuia prin cel pu in un vagon înc rcat cu produse petroliere negre 
sau motorin .   
   (2) Excep ie de la prevederile de la alin. (1) fac trenurile formate numai din vagoane cistern , înc rcate cu produse petroliere albe, la care nu se asigur  
vagon de acoperire.   
   Art. 101. -  (1) Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectueaz  opera iuni de transport feroviar, este obligat s  
compun  trenurile conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (2) Verificarea i r spunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren i a compunerii trenurilor cu respectarea reglement ri tor specifice în vigoare, revine 
personalului operatorului de transport feroviar.   
 

SEC IUNEA a 5-a 
Aranjarea vagoanelor în trenurile mixte   

 
   Art. 102. -  (1) În trenurile mixte vagoanele se aranjeaz  de c tre personalul operatorului de transport feroviar conform reglement rilor specifice în vigoare, 
respectându-se urm toarele:   
   a) aranjarea vagoanelor de c l tori în trenurile mixte se face la urma trenului, în perioada în care nu se înc lzesc i dup  locomotiv , în perioada de 
înc lzire, cu respectarea regulilor stabilite pentru trenurile de c l tori;   
   b) vagoanele de c l tori se separ  prin cel pu in un vagon acoperit, gol sau înc rcat cu m rfuri care nu se deplaseaz  longitudinal, de vagoanele 
descoperite înc rcate cu bu teni, stâlpi, ine sau alte materiale asem n toare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.   
   (2) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", clor lichid, gaze lichefiate, "incendiabile" sau r u mirositoare nu se 
introduc în trenurile mixte.   
   (3) Aranjarea vagoanelor de marf  în trenurile mixte se face în ordinea geografic  a sta iilor în care se manevreaz .   
 

SEC IUNEA a 6-a 
Legarea i dezlegarea vehiculelor din trenuri   

 
   Art. 103. -  (1) Legarea i dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la i de la tren i frân , cât i între ele se face cu respectarea reglement rilor 
specifice în vigoare, de c tre personalul operatorului de transport feroviar.   
   (2) În toate cazurile legarea locomotivei sau a automotorului la tren se verific  de c tre mecanic, care r spunde de executarea corect  a acestei opera iuni.   
   (3) Cuplarea locomotivelor la trenurile de c l tori, mixte sau la vagoanele ocupate cu oameni se face pe baza semnalelor date de c tre un agent al trenului 
sau alt agent al operatorului de transport feroviar.   
   Art. 104. -  (1) Legarea vagoanelor de c l tori între ele, precum i legarea vagoanelor de c l tori cu cele de marf  trebuie s  se fac  numai dup  oprirea 
complet  a acestora. 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.   
   (2) 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. Cupla r mas  liber  se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia cupla 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.   
   (3) La legarea vagoanelor de c l tori transpuse, înzestrate cu cupl  cu urub, de alte vehicule de cale ferat  prev zute cu astfel de cuple, se fac active 
ambele cuple. Aceast  legare devine posibil  trecând la ul cuplei vehiculului în cauz  printre eclisele cuplei vagonului transpus.   
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   (4) În toate cazurile agentul care a efectuat legarea face i egalizarea cuplelor.   
   Art. 105. -  Legarea între grupul de vehicule prev zute cu cupl  automat  i grupul de vehicule prev zute cu cuple cu urub se face printr-o cupl  mixt  de 
trac iune care se fixeaz  de cupla automat ; în acest caz legarea se face între vehicule prev zute cu tampoane sau în conformitate cu alte reglement ri 
specifice în vigoare.   
   Art. 106. -  (1) Legarea i dezlegarea vagoanelor între ele, în/din trenuri, se face de c tre agen ii operatorilor de transport feroviar.   
   (2) Legarea i dezlegarea vagoanelor din trenurile de c l tori a c ror conduct  general  de înalt  tensiune este alimentat  în tot timpul anului precum i din 
trenurile de c l tori înc lzite electric se face de c tre agentul operatorului de transport feroviar numai dup  ce revizorul tehnic de vagoane sau în lipsa 
acestuia, eful de tren, a predat cheia de la cupla electric  agentului operatorului de transport feroviar, confirmând verbal c  a deconectat conducta general  
de înalt  tensiune a trenului i a întrerupt-o la locul leg rii/dezleg rii.   
   (3) Responsabil pentru legarea corect  a vagoanelor din tren este agentul operatorului de transport feroviar care face legarea.   
   Art. 107. -  (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai dup  ce garnitura a fost asigurat  contra fugirii.   
   (2) În cazul dezleg rii locomotivei împing toare legate la tren i frân , agentul operatorului de transport feroviar care efectueaz  aceast  opera ie are 
obliga ia s  pun  cupla vagonului de semnal în cârligul de trac iune, semiacupl rile în supor i i s  semnalizeze trenul.   
 

SEC IUNEA a 7-a 
Echiparea i deservirea trenurilor   

 
   Art. 108. -  (1) Trenurile trebuie s  fie echipate potrivit actelor normative i reglement rilor specifice în vigoare cu mijloace, dispozitive sau echipamente, 
astfel încât s  se asigure semnalizarea corect , stingerea incendiilor i acordarea primului ajutor medical. Locomotivele vor fi dotate cu un manometru de 
control pentru efectuarea probei frânelor de c tre agen i autoriza i ai operatorului de transport feroviar.   
   (2) Trenurile trebuie s  fie deservite de c tre cel pu in doi agen i, din care unul este mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, ef de 
tren sau un alt agent autorizat pentru a executa func ia de ef de tren. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite 
efectuarea probelor de frân  de c tre mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizat pentru manipularea 
instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru men inerea pe loc a acestora la manevr  i/sau în circula ia trenurilor în cazul 
conducerii simplificate. Trenurile care pot fi deservite de cel pu in un agent - mecanicul de locomotiv  sau conduc torul vehiculului feroviar - sunt:   
   a) automotoarele i ramele electrice sau diesel;   
   b) UAM cu sau f r  vagoane;   
   c) locomotiva izolat .   
    Echipamentele i/sau dispozitivele de siguran  i vigilen  din dotarea vehiculelor feroviare prev zute la lit. a), b) i c) trebuie s  îndeplineasc  cerin ele 
obligatorii impuse, s  fie în stare de func ionare i în ac iune.   
   (3) Operatorul de transport feroviar stabile te num rul de agen i care deservesc trenul, prin reglement ri specifice proprii cu respectarea prevederilor de la 
alin. (2), în func ie de categoria trenului, volumul de lucru, caracteristicile sec iilor de circula ie, necesitatea men inerii pe loc a trenului cu frâne de mân , 
precum i alte condi ii stabilite.   
   (4) Deservirea trenurilor compuse din vagoane specializate pentru transportul inelor i panourilor de cale ferat , precum i a trenurilor compuse din 
boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferat  i a tronsoanelor de in  se face cu respectarea prevederilor alin. (2) i a celorlalte reglement ri 
specifice în vigoare.   
   (5) Trenurile de marf  pentru care s-au prev zut ata ri/deta ri de vagoane în sta iile din parcurs, pot fi deservite de partide de manevr  pe sec ie. În cazul 
în care aceste trenuri nu sunt deservite de partide de manevr  pe sec ie, operatorul de transport feroviar este obligat s  asigure partid  de manevr  în sta iile 
respective.   
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   Art. 109. -   Îndrumarea trenurilor de marf  pe pante cu declivit i mai mari de 21‰ sau pe sec iile de circula ie caracterizate prin pante mari prev zute în 
anexa nr. 12 la Regulamentul de remorcare i frânare nr. 006/2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.815/2005, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, oricare ar fi declivitatea acestora, se va face numai dup  efectuarea unei probe a frânelor la tren, respectiv proba 
complet . Efectuarea probei complete se va efectua într-o sta ie premerg toare sta iei vârf de pant , ce va fi stabilit  în livretul cu mersul trenurilor de marf .   
   Art. 110. -  Dac  eful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului, atribu iile sale sunt preluate de:   
   a) un alt agent stabilit de c tre operatorul de transport feroviar, la îndrumarea din sta ia de domiciliu;   
   b) mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic i ef de tren - pân  la prima sta ie din parcurs, în care acesta opre te trenul chiar 
dac  nu are oprire, aducând cazul la cuno tin a IDM; acesta avizeaz  operatorul de circula ie în vederea în tiin rii operatorului de transport feroviar interesat, 
pentru remedierea neajunsului.   
   Art. 111. -  (1) În cazul opririi neprev zute în linie curent  a trenului care circul  cu locomotiv  cu conducere simplificat  - f r  mecanic ajutor - iar eful de 
tren, respectiv agentul autorizat s  execute func ia de ef de tren nu poate lua leg tura cu mecanicul i nu percepe nici semnalul "Aten ie" dat cu fluierul 
locomotivei, acesta se prezint  din proprie ini iativ  la locomotiv  i în cazul în care constat  c  mecanicul i-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia 
urm toarele m suri:   
   a) duce mânerul robinetului mecanic în pozi ie de frânare rapid , duce controlerul în pozi ia '0' i ac ioneaz  frâna direct ;   
   b) strânge frâna de mân  a locomotivei i asigur  men inerea pe loc a trenului cu frânele de mân ;   
   c) opre te motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electric ;   
   d) d  semnalul "Pericol" cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate sta ii, prin orice mijloace.   
   (2) eful de tren trebuie s  fie instruit i autorizat în acest scop, iar în cabina de conducere a locomotivei trebuie s  fie afi ate instruc iuni pentru executarea 
opera iilor prev zute la alin. (1).   
   (3) Condi iile tehnice pe care trebuie s  le îndeplineasc  locomotiva în cazul conducerii simplificate a acesteia sunt prev zute în reglement rile specifice în 
vigoare.   
   Art. 112. -  (1) Frânele de mân  necesare asigur rii men inerii trenului pe loc se stabilesc de c tre IDM la îndrumarea trenului, prin nota de repartizare a 
frânelor de mân  pentru men inerea pe loc i se repartizeaz  de c tre:   
   a) mecanic, pentru mecanicul ajutor i al i agen i ai trenului, dac  ace tia exist ;   
   b) eful de tren dac  exist , pentru agen ii din partida de tren/de manevr .   
   (2) În cazul în care frânele de mân  nu sunt suficiente pentru asigurarea men inerii pe loc a trenului în linie curent , operatorul de transport feroviar asigur  
deservirea trenului cu un num r suficient de agen i precum i echiparea trenului cu num rul necesar de sabo i de mân , pentru men inerea pe loc a trenului 
conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   Art. 113. -  (1) Locul efului de tren în timpul parcursului, la trenurile de c l tori i mixte, este în oricare vagon din garnitura de c l tori a trenului.   
   (2) În timpul parcursului, agen ii din partida de manevr  a trenului care manevreaz  pe sec ie au locul stabilit de regul , în vagonul de serviciu. În cazul în 
care nu se asigur  vagon de serviciu, operatorul de transport feroviar poate dispune ca partida de manevr  s  aib  locul stabilit în cabina locomotivei, cu 
respectarea reglement rilor în vigoare.   
   (3) La trenurile frânate mixt, agen ii ocup  vagoanele cu frânele de mân  repartizate de c tre eful de tren sau mecanic, dup  caz.   
   Art. 114. -  (1) La plecarea trenului din sta ie personalul care deserve te trenul este obligat s  urm reasc  ie irea trenului peste macazuri i s  observe 
dac  nu se dau semnale de oprire.   
   (2) În cazul în care dup  darea semnalului de pornire a trenului se impune oprirea, personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei va lua toate m surile 
necesare pentru oprirea trenului.   
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   Art. 115. -  (1) La trecerea trenurilor de marf , prin sta ii, eful de tren trebuie s  fie prezent la u a vagonului de serviciu sau la fereastra cabinei locomotivei, 
iar agentul de la urma trenului - în cazul trenurilor prev zute s  fie deservite astfel - trebuie s  fie prezent pe platforma gheretei de frân  de la vagonul de 
semnal, având ziua stegule ul galben desf urat, iar noaptea lanterna cu lumin  alb  îndreptat  c tre IDM.   
   (2) Lipsa de la post a personalului de tren care deserve te trenul format din boghiuri speciale pentru transportul panourilor i a tronsoanelor de in  se 
comunic  de c tre IDM operatorului de circula ie, care dispune oprirea trenului în prima sta ie, unde se stabile te cauza lipsei acestor agen i.   
   (3) În cazul în care agen ii lipsesc de la post - cu excep ia trenurilor formate din boghiuri speciale pentru transportul panourilor de cale ferat  i a 
tronsoanelor de in  - trenul poate fi expediat în continuare numai cu aprobarea operatorului de circula ie i cu respectarea condi iilor de circula ie a trenurilor 
de marf  f r  agent la urm .   
   Art. 116. -  (1) Semnalizarea trenurilor, func ionarea corect  a elementelor constructive de semnalizare ale vehiculelor din compunerea acestora, aplicarea 
i ridicarea mijloacelor de semnalizare la i de la tren, precum i iluminarea i stingerea acestora, se asigur  de c tre agen ii operatorului de transport feroviar 

stabili i în reglement rile specifice în vigoare, completate dup  caz, cu reglement ri specifice proprii operatorului de transport feroviar.   
   (2) Locomotivele izolate precum i alte vehicule feroviare cu motor se semnalizeaz  de c tre mecanicul ajutor sau de c tre mecanic în cazul deservirii 
locomotivelor numai de c tre mecanic.   
   (3) Personalul care asigur  semnalizarea trenului precum i ridicarea mijloacelor de semnalizare de la tren poart  r spunderea execut rii corecte a acestor 
opera ii. Terminarea acestor opera ii se comunic  IDM prin mijloacele TC.   
 

PARTEA A III-A 
CIRCULA IA TRENURILOR   

 
CAPITOLUL I 

ORGANIZAREA CIRCULA IEI TRENURILOR   
 

SEC IUNEA 1 
Puncte de sec ionare   

 
   Art. 117. -  (1) Circula ia trenurilor se face la distan e separate prin puncte de sec ionare, iar în cazuri excep ionale, la interval de timp.   
   (2) Punctele de sec ionare sunt:   
   a) sta iile;   
   b) haltele de mi care;   
   c) posturile de mi care în linie curent ;   
   d) semnalele luminoase de trecere ale BLA.   
   (3) Se consider  puncte de sec ionare i semnalele de parcurs din sta ii.   
   (4) Sta iile sunt puncte de sec ionare care au linii destinate circula iei trenurilor, efectu rii opera iunilor de manevr  i altor opera iuni de transport feroviar.   
   (5) Haltele de mi care sunt puncte de sec ionare care au cel pu in dou  linii pentru încruci ri i treceri înainte de trenuri.   
   (6) Posturile de mi care în linie curent  sunt puncte de sec ionare care deservesc ramifica ii în alte direc ii de mers, ramifica ii din linie curent  care 
deservesc linii apar inând operatorilor economici, travers ri, înc lec ri i desc lec ri de linii acoperite cu semnale. Ele au rolul de a elibera linia curent  dup  
ce trenul sau convoiul de manevr  a dep it aceste posturi.   
   (7) Din punct de vedere al execut rii serviciului de mi care sta iile, haltele de mi care i posturile de mi care din linie curent  trebuie s  fie deservite de 
c tre IDM, exceptând punctele de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, care sunt deservite de c tre agen i.   
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   (8) În linie curent  pot func iona i posturi ajut toare de mi care care deservesc jonc iuni ale liniilor operatorilor economici. Acestea nu sunt acoperite de 
semnale, nu sunt puncte de sec ionare i servesc pentru eliberarea liniei curente dup  gararea convoiului de manevr  pe linia operatorului economic. Postul 
ajut tor de mi care este deservit de c tre IDM. Posturile ajut toare de mi care situate pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor sunt deservite 
de agen i.   
   (9) În unele cazuri, între punctele de sec ionare pot exista posturi de macazuri în linie curent , afiliate unei sta ii i destinate deservirii unor linii de cale ferat  
care nu apar in infrastructurii feroviare publice, racordate din linie curent . Acestea nu sunt puncte de sec ionare. Reglement ri de am nunt privind deservirea 
i func ionarea posturilor de macazuri din linie curent  se stabilesc în PTE.   

 
SEC IUNEA a 2-a 

Limitele incintei unei sta ii   
 
   Art. 118. -  (1) Limitele incintei unei sta ii sunt semnalele de intrare ale acesteia.   
   (2) Pe liniile duble, în cazul în care nu exist  semnal de intrare pentru circula ia de pe linia fals , linia din stânga, semnalele de intrare în sensul normal de 
circula ie a trenului, delimiteaz  incinta sta iei pentru ambele linii.   
   (3) Pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor incinta punctului de sec ionare este delimitat  de indicatoarele permanente de acoperire.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Mersul trenurilor   

 
   Art. 119. -  (1) Mersul trenurilor se stabile te prin graficul de circula ie i este prev zut în livretele cu mersul trenurilor. Fiecare tren trebuie s  poarte un 
num r i s  circule dup  un mers dinainte stabilit.   
   (2) În mod excep ional, în afar  de trenurile prev zute în graficul de circula ie, pot circula i trenuri suplimentare. Aceste trenuri circul  dup  mersuri 
întocmite cu ocazia punerii lor în circula ie sau în condi iile de circula ie ale unor trenuri prev zute în livretele cu mersul trenurilor, stabilite prin dispozi iile de 
punere în circula ie a acestora.   
   (3) Trenurile suplimentare de c l tori au acelea i condi ii de circula ie ca i ale unui tren de aceea i categorie, prev zut în livretele cu mersul trenurilor - 
vitez , timpi de mers, procent de mas  frânat  i opriri - dac  nu se dispune altfel prin dispozi ia de punere în circula ie.   
   (4) Trenurile suplimentare de marf  au acelea i condi ii de circula ie ca i ale unui tren de aceea i categorie prev zut în livretele cu mersul trenurilor - 
vitez , timpi de mers, procent de mas  frânat  i opriri - dac  nu se dispune altfel prin dispozi ia operatorului de circula ie.   
   (5) Trenurile de serviciu - pentru transportul salaria ilor feroviari la i de la serviciu - sau garniturile goale de c l tori, circul  conform mersurilor prev zute în 
livretele cu mersul trenurilor.   
   (6) În toate cazurile de circula ie a trenurilor suplimentare, pentru care nu se întocme te un mers special, mecanicul este în tiin at, asupra condi iilor în care 
circul  trenurile, prin ordin de circula ie în care se specific : "........ circula i în condi iile stabilite în livret pentru trenul - num rul ...", precum i alte condi ii de 
circula ie, dac  este cazul.   
   Art. 120. -  (1) În caz de necesitate se admite suprimarea unor opriri sau circula ia timpurie - înainte de ora prev zut  în mers - numai pentru trenurile de 
marf , garniturile goale de c l tori, precum i pentru anumite trenuri de c l tori prev zute în livretele cu mersul trenurilor.   
   (2) Suprimarea unor opriri sau circula ia timpurie a trenurilor se face pe baza dispozi iei operatorului de circula ie, transmis  punctelor de sec ionare sta ii, 
halte de mi care i posturi de mi care în linie curent  - în care se indic  punctele de sec ionare în care se suprim  oprirea i ora real  de plecare.   
   (3) Trenul timpuriu circul  cu num rul trenului prev zut în grafic i are condi iile de circula ie prev zute în mersul trenului, care prin grafic circul  regulat, 
dac  nu se dispune altfel prin dispozi ia operatorului de circula ie. Dup  primirea dispozi iei operatorului de circula ie. IDM trebuie s  avizeze suprimarea 
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opririi i/sau circula ia timpurie la posturile de macazuri i de barier  din incinta sta iei, la posturile ajut toare de mi care, la posturile de macazuri i de barier  
din linie curent  i înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie în care se men ioneaz  circula ia timpurie, eventualele suprim ri ale opririlor precum i ora real  
a plec rii.   
   (4) Circula ia timpurie i suprimarea opririi trenurilor de marf , în sta iile la care semnalul de intrare d  indica ii asupra semnalului de ie ire, se face în baza 
indica iei de liber a semnalului de ie ire. În aceste cazuri nu mai este necesar  avizarea mecanicului prin ordin de circula ie.   
   Art. 121. -  (1) Circula ia trenurilor prev zute în graficul de circula ie i a celor suplimentare se aduce la cuno tin a personalului interesat, astfel:   
   a) prin livretele cu mersul trenurilor;   
   b) prin programul de circula ie, periodic;   
   c) prin dispozi ie scris  a operatorului de circula ie, ori de câte ori intervin anul ri sau supliment ri de trenuri fa  de programul de circula ie zilnic.   
   (2) Anularea circula iei trenurilor prev zute în graficul de circula ie se face de c tre administratorul infrastructurii feroviare prin dispozi ie scris  a operatorului 
de circula ie, cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare.   
   (3) Avizarea circula iei trenurilor se face de c tre:   
   a) operatorul de circula ie c tre punctele de sec ionare de pe sec ia sa de circula ie;   
   b) IDM dispozitor c tre posturile de macazuri i de barier  din sta ie i din linie curent , posturile ajut toare de mi care i posturile din sta ie deservite de 
c tre IDM.   
   (4) Posturile de barier  din linie curent  se avizeaz  în sensul de mers al trenului de c tre IDM din sta ia care expediaz  trenul.   
   (5) Circula ia trenurilor se avizeaz  zilnic la orele 0, 6, 12, 18, prin dispozi ie scris , separat pentru fiecare interval urm tor, men ionându-se trenurile care 
circul  în plus sau în minus, în intervalul respectiv, fa a de programul de circula ie zilnic. Avizarea circula iei trenurilor la aceste ore se face obligatoriu chiar 
dac  nu circul  trenuri în plus sau în minus, prin formula "circula ia normal ". Dac  este necesar, avizarea circula iei trenurilor se face i la alte ore, prin 
dispozi ie scris .   
   (6) Pe sec iile de circula ie electrificate, unde sunt prev zute mijloace de remorcare electrice i diesel, în cazul schimb rii modului de remorcare a trenului 
din diesel în electric, operatorul de circula ie avizeaz  prin dispozi ie scris  IDM de pe sec ia pe care conduce circula ia, precum i operatorii de circula ie de 
pe sec iile de circula ie vecine, odat  cu avizarea circula iei.   
 

SEC IUNEA a 4-a 
Rangul trenurilor   

 
   Art. 122. -  (1) Pentru stabilirea priorit ii în circula ie, fiec rui tren i se atribuie un rang, dup  cum urmeaz :   
   - peste orice rang: trenuri de serviciu puse în circula ie pentru restabilirea circula iei trenurilor;   
   - în ordinea rangului:   
   a) rangul I - trenuri pentru care autoritatea de stat în transporturile feroviare dispune s  circule în acest rang;   
   b) rangul II - trenuri intercity;   
   c) rangul III - trenuri interregio;   
   d) rangul IV - trenuri regio, trenuri mixte;   
   e) rangul V - trenuri interna ionale de marf , trenuri de marf  specializate pentru transportul m rfurilor perisabile i/sau al viet ilor, trenuri de mesagerie, 
containere i colet rie;   
   f) rangul VI - trenuri de marf  interregionale sau regionale, trenuri navete, trenuri mar rute, trenuri cu vagoane goale;   
   g) rangul VII - trenuri de marf  care urmeaz  s  manevreze pe sec ie (locale), trenuri convoaie de manevr  (în complexe feroviare), trenuri de serviciu, 
locomotive izolate.   



47 

   (2) Pentru trenurile care se pun în circula ie pe baza ordinelor speciale rangul se stabile te odat  cu punerea în circula ie, în func ie de tipul trenului, 
conform celor prev zute la alin. (1).   
   (3) La încruci ri i treceri înainte au prioritate trenurile de rang superior, iar pentru acela i rang trenurile interna ionale care ies din ar  i trenurile de lung 
parcurs.   
   (4) În cazul în care trenurile întârziate sunt de acela i rang, prioritatea în circula ie se stabile te de c tre operatorul de circula ie, cu excep ia trenurilor 
interna ionale, caz în care are prioritate trenul care iese din ar .   
 

SEC IUNEA a 5-a 
Numerotarea trenurilor   

 
   Art. 123. -  (1) Numerotarea trenurilor de c l tori i marf  pe re eaua CFR se face conform reglement rilor specifice întocmite de c tre administratorul 
infrastructurii feroviare, în acord cu reglement rile interna ionale.   
   (2) Fiec rui tren i se atribuie un num r stabilit prin graficul de circula ie a trenurilor. Pentru trenurile neprev zute în graficul de circula ie a trenurilor, 
numerele se atribuie prin dispozi ia de punere în circula ie.   
   (3) Regula general  în numerotarea trenurilor este:   
   a) în sensul de la Bucure ti - num r f r  so ;   
   b) în sensul spre Bucure ti - num r cu so .   
   (4) În anumite cazuri, numerele trenurilor de c l tori i marf  pot fi precedate de un indicativ sau urmate de o cifr .   
 

SEC IUNEA a 6-a 
Deservirea posturilor de macazuri   

 
   Art. 124. -  (1) Posturile de macazuri asigur  primirea, expedierea i trecerea trenurilor, precum i efectuarea manevrei.   
   (2) Posturile de macazuri din sta ie i din linie curent  trebuie s  fie deservite de acari i revizori de ace sau al i agen i autoriza i pentru manipularea 
macazurilor, dup  caz.   
   (3) În anumite sta ii stabilite de c tre administratorul infrastructurii feroviare, revizorul de ace poate prelua i atribu iile acarului, având în acela i timp 
competen a de a p stra cheile de la încuietorile macazurilor în timpul primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.   
   Art. 125. -  (1) Manipularea, revizuirea, încuierea sau blocarea macazurilor din sta ie în vederea preg tirii parcursului pentru primirea/expedierea/trecerea 
trenului se fac, potrivit instruc iunilor de manipulare a instala iei respective, de c tre:   
   a) acari sau revizori de ace, din ordinul IDM dat personal, telefonic sau prin revizorul de ace în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc;   
   b) acari, din ordinul IDM transmis telefonic i prin bloc, în sta iile cu macazuri prev zute cu instala ii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc;   
   c) IDM în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, conform instruc iunilor de manipulare a instala iilor respective;   
   d) agentul punctului de sec ionare sau al postului ajut tor de mi care, pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, din ordinul operatorului de 
circula ie.   
   (2) Înainte de primirea/expedierea/trecerea unui tren, toate macazurile atacate de tren atât pe la vârf cât i pe la c lcâi, precum i macazurile de acoperire 
ale parcursului comandat se încuie, respectiv se blocheaz .   
   Art. 126. -  (1) Cheile de la încuietorile macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc, care intr  în parcursul comandat i sunt atacate de tren pe la 
vârf, precum i cheile de la încuietorile macazurilor de acoperire se p streaz  de c tre IDM sau revizorul de ace. Cheile, de la macazurile atacate de tren pe 
la c lcâi, pot r mâne în încuietori, dac  nu este stabilit altfel prin programul de z vorâre.   
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   (2) Se interzice desz vorârea de c tre IDM a parcursului executat în vederea primirii/expedierii/trecerii trenului, înainte de primirea raport rii gar rii, ie irii 
sau trecerii complete a trenului de la acar sau de la revizorul de ace.   
   (3) Se interzice ridicarea de pe tabloul de chei a cheilor parcursului executat, înainte de raportarea gar rii/ie irii/trecerii complete a trenului.   
   Art. 127. -  Cheile de la încuietorile macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc, care nu intr  în programul de z vorâre a parcursurilor de 
primire/expediere i care deservesc linii destinate sta ion rii trenurilor de ajutor, de interven ie, a vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria 
"explozibile" i "radioactive", linii destinate pentru repararea vagoanelor i linii pe care sta ioneaz  vagoanele ocupate cu oameni, se p streaz  de c tre IDM, 
la locul stabilit în PTE.   
   Art. 128. -  (1) În timpul pauzelor de circula ie i de manevr , p strarea cheilor de la încuietorile macazurilor se face astfel:   
   a) în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei cu bloc, precum i în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc, cu revizori de ace 
care au sediul la posturile de macazuri, macazurile se manipuleaz  în pozi ie normal  sau pe linie liber , iar cheile se p streaz  în încuietori cu macazurile 
neîncuiate;   
   b) în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc, deservite de acar sau revizor de ace cu sediul la biroul de mi care, cheile de la 
încuietorile macazurilor liniilor directe, precum i cheile de la încuietorile macazurilor de acoperire se p streaz  în tabloul de chei de la biroul de mi care, cu 
macazurile încuiate în pozi ie normal ;   
   c) cheile încuietorilor macazurilor care dau acces la liniile de evitare sau sc pare se p streaz  în tabloul de chei sau în aparatul de comand  sau manevr .   
   (2) Cheile încuietorilor macazurilor care dau acces la linii apar inând operatorilor economici de in tori de infrastructur  feroviar  privat , care se ramific  din 
liniile sta iei sau din linie curent  se p streaz  în tabloul de chei, conform prevederilor din PTE.   
   (3) Cheile încuietorilor macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc de la posturile de macazuri din linie curent  se p streaz  la IDM din sta ia de 
care apar in aceste posturi.   
   Art. 129. -  (1) În cazul în care se face manevr  pe liniile deservite de un post de macazuri din linie curent , pentru predarea-primirea cheilor de la 
încuietorile macazurilor, se efectueaz  în ordine urm toarele opera ii:   
   a) IDM din sta ie înmâneaz  cheile, c tre conduc torul manevrei, înainte de expedierea trenului sau convoiului de manevr ;   
   b) dup  expedierea trenului sau convoiului de manevr , IDM, care a predat cheile c tre conduc torul manevrei, men ioneaz  predarea cheilor în avizul de 
plecare ce se transmite sta iei vecine;   
   c) la sosirea la postul de macazuri, conduc torul manevrei pred  cheile c tre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau 
convoiului pe linia respectiv ;   
   d) dup  terminarea manevrei acarul încuie macazurile în pozi ie pe linie direct  i pred  cheile c tre conduc torul manevrei;   
   e) dup  primirea cheilor, conduc torul manevrei dispune asupra plec rii trenului sau convoiului de manevr ;   
   f) în cazul în care se înapoiaz  la sta ia de expediere, la sosirea trenului sau convoiului de manevr , conduc torul manevrei pred  cheile c tre IDM;   
   g) dac  trenul sau convoiul de manevr  sose te în sta ia vecin , conduc torul manevrei pred  cheile c tre IDM din aceast  sta ie, care men ioneaz  în 
reavizul de sosire primirea acestora; IDM, care a primit cheile, trebuie s  le înapoieze c tre IDM din sta ia care p streaz  cheile, cu primul tren care are oprire 
în ambele sta ii, men ionând acest lucru în avizul de plecare al trenului cu care s-au trimis cheile;   
   h) IDM din sta ia care r spunde de p strarea cheilor confirm  primirea acestora în reavizul de sosire a trenului cu care au sosit cheile.   
   (2) În cazul în care cheile de la încuietorile macazurilor se p streaz  la postul de macazuri din linie curent , ridicarea cheilor de pe tablou în scopul 
execut rii manevrei, precum i în cazul îngrijirii, revizuirii sau repar rii macazurilor i a instala iilor se face de c tre IDM, revizorul de ace sau agentul care 
deserve te acest post, numai în baza dispozi iei scrise data de c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul.   
    Atât dup  terminarea manevrei cât i dup  terminarea opera iilor de îngrijire, revizuire sau reparare a macazurilor i a instala iilor, personalul care 
deserve te postul încuie macazurile în pozi ie pe linie direct , verific  macazurile i depune cheile de la încuietorile macazurilor pe tablou, raportând acest 
lucru în scris, c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul.   
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SEC IUNEA a 7-a 

Comenzi i dispozi ii în leg tur  cu circula ia 
trenurilor i executarea manevrei   

 
   Art. 130. -  (1) Nici un tren nu poate intra, ie i sau trece în/din/printr-o sta ie, pe la un post de mi care sau pe la un post ajut tor de mi care sau de macazuri 
din linie curent , f r  o comand  dat  de c tre IDM dispozitor, cu excep ia sta iilor i a posturilor de mi care din linie curent  centralizate electrodinamic 
situate pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA.   
   (2) Prin comand  se în elege ordinul dat de c tre IDM dispozitor posturilor de macazuri din sta ie i din linie curent , pentru intrarea, ie irea sau trecerea 
unui tren. În afara comenzilor de intrare, ie ire sau trecere, în leg tur  cu circula ia trenurilor i executarea manevrei mai pot interveni dispozi ii, comunic ri i 
ordine, conform prezentului regulament.   
   (3) Pentru a nu se întârzia executarea comenzilor de intrare, ie ire sau trecere a unui tren, IDM dispozitor d  ordin, din timp, pentru retragerea i oprirea 
manevrei, verificarea st rii de liber a liniei i a parcursului de intrare-ie ire. Aceste opera ii se execut  înainte de a se da comenzile de intrare, ie ire sau 
trecere a trenului.   
   (4) Se interzice acarului sau revizorului de ace s  execute comanda de ie ire sau trecere a unui tren, dac  trenul din sens contrar nu a sosit la încruci are 
sau nu a fost încuno tin at de c tre IDM cu privire la mutarea încruci rii stabilite prin graficul de circula ie sau prin mersul întocmit.   
   Art. 131. -  (1) Comenzile în leg tur  cu circula ia trenurilor se dau:   
   a) în scris, la posturile de macazuri înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc;   
   b) verbal i prin bloc, la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc;   
   c) verbal, în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie f r  BLA, cu posturi deservite de c tre acari.   
   (2) Comanda cuprinde num rul de control, ora de transmitere i con inutul - num rul trenului completat cu men iunile: intr /iese/intr -iese/trece, num rul 
liniei, precum i alte observa ii.   
   (3) Atunci când este cazul, con inutul comenzii se completeaz  cu observa ii referitoare la:   
   a) schimbarea liniei de garare;   
   b) schimbarea încruci rii;   
   c) primirea trenului pe linie ocupat ;   
   d) oprirea unui tren care dup  mers trece f r  oprire;   
   e) suprimarea opririi unui tren care dup  mers are oprire;   
   f) circula ia trenului pe linie fals ;   
   g) circula ia timpurie a trenului;   
   h) ie irea trenului în linie curent  închis ;   
   i) direc ia de mers a trenului, în cazul în care un post de macazuri deserve te mai multe direc ii de mers;   
   j) trenul are în compunere vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", "gaze lichefiate", "clor lichid" i vagoane cu 
transporturi negabaritice;   
   k) ABROGAT   
   l) schimbarea sistemului de remorcare.   
   (4) Comenzile i observa iile care se dau în scris, trebuie s  se înregistreze simultan în momentul transmiterii lor, de c tre toate posturile interesate, în 
registrele sau condicile acestora.   
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   Art. 132. -  În cazul în care IDM nu a dat comanda de intrare/ie ire/trecere a trenului a teptat conform tabloului de sosire, plecare i garare a trenurilor sau 
conform dispozi iei de avizare a circula iei unui tren suplimentar, timpuriu sau întârziat, acarul, revizorul de ace, agentul postului de barier  din incinta sta iei 
respectiv p zitorul de barier  din linie curent  sunt obliga i s  solicite de la IDM, din proprie ini iativ , informa ii asupra circula iei trenului respectiv.   
   Art. 133. -  În sta iile sau posturile de macazuri din linie curent  înzestrate cu instala ii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, comanda trebuie s  se dea în 
scris, ca i în cazul sta iilor sau posturilor de macazuri din linie curent  înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc, dac  con inutul comenzii se completeaz  cu 
observa ii referitoare la:   
   a) primirea trenului pe linie ocupat ;   
   b) circula ia trenului pe linie fals , cu parcursul de intrare sau ie ire neasigurat prin bloc;   
   c) ie irea trenului pe linie curent  închis ;   
   d) primirea trenului în sta ie cu ordin de circula ie;   
   e) ie irea trenului din sta ie cu semnalul de ie ire defect;   
   f) expedierea unui tren de la o linie cu parcurs neasigurat în bloc i neînzestrat  cu semnal de ie ire.   
   Art. 134. -  (1) Se interzice IDM s  dea comand  în bloc pentru intrarea sau trecerea unui tren care trebuie oprit la semnalul de intrare.   
   (2) Comanda în bloc se d  numai dup  ce IDM se convinge c  trenul a oprit la semnalul de intrare, personal sau prin raportarea revizorului de ace, a 
acarului, a agentului postului de barier  - acolo unde exist  - sau dup  comunicarea transmis  prin radiotelefon de mecanicul care conduce trenul.   
   (3) Modul de lucru în cazul în care IDM nu se poate convinge personal de oprirea trenului la semnalul de intrare, se stabile te în PTE.   
   Art. 135. -  Comanda de intrare a unui tren se d  simultan la posturile care deservesc:   
   a) macazurile din parcursul de primire a trenului;   
   b) macazurile din continuarea parcursului de primire a trenului;   
   c) macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului, precum i din continuarea acestui parcurs;   
   d) barierele situate pe parcursul de primire a trenului.   
   Art. 136. -  Comanda de ie ire a unui tren se d  simultan la posturile care deservesc:   
   a) macazurile din parcursul de expediere a trenului;   
   b) macazurile de acoperire a parcursului de expediere a trenului;   
   c) macazurile din cap tul opus al liniei de la care se expediaz  trenul;   
   d) barierele situate pe parcursul de expediere a trenului.   
   Art. 137. -  Comanda de trecere a unui tren se d  simultan la posturile care deservesc:   
   a) macazurile din parcursul de primire a trenului;   
   b) macazurile din parcursul de expediere a trenului;   
   c) macazurile de acoperire a parcursului de primire precum i de expediere a trenului;   
   d) barierele situate pe parcursul de primire precum i pe cel de expediere a trenului.   
   Art. 138. -  (1) Comenzile scrise i verbale se dau cu urm toarele formule:   
   a) comanda de intrare se d  cu formula:   
    "Num rul ..... ora .... trenul - num rul - ....... intr  la linia ........."   
   b) comanda de ie ire se d  cu formula:   
    "Num rul ..... ora .... trenul - num rul - ....... iese la linia .........."   
   c) comanda de trecere se d  cu formula:   
    "Num rul ..... ora .... trenul - num rul - ....... trece pe linia ........."   
   d) pentru trenurile care urmeaz  s  fie primite i dup  oprire expediate, comanda de intrare i ie ire poate fi dat  simultan cu formula:   
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    "Num rul ..... ora .... trenul - num rul - ...... intr -iese, linia ......."   
   (2) În sta iile în care nu sunt permise primiri i expedieri simultane de trenuri, ordinul verbal pentru retragerea i oprirea manevrei, verificarea st rii de liber a 
liniei i a parcursului de intrare-ie ire al acestor trenuri, trebuie dat din timp, astfel ca dup  gararea sau ie irea unuia din trenuri, s  r mân  de executat cât 
mai pu ine opera ii pentru primirea sau expedierea trenului urm tor. În cazul în care, în parcursurile executate pentru aceste trenuri intr  macazuri comune, 
efectuarea i verificarea parcursului de intrare/ie ire/trecere, precum i comanda pentru al doilea tren se execut  dup  gararea primului tren.   
   (3) IDM dispozitor este obligat s  dea comenzile prev zute la alin. (1), numai dac  sunt prezen i to i agen ii stabili i - de la posturile prev zute în PTE - s  
primeasc  comanda respectiv , iar în cazul în care lipse te unul din agen ii stabili i, ceilal i agen i vor refuza primirea comenzii.   
   (4) Darea comenzilor de ie ire, trecere i intrare-ie ire la posturile din sta ie trebuie s  se fac  numai dup  ob inerea c ilor libere. Num rul de control al 
comenzii este num rul telefonogramei cu care sta ia vecin  a acordat calea liber .   
   (5) Comanda de trecere a unui tren la posturile de macazuri din linie curent  se d  de c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul înainte de 
acordarea c ii libere punctului de sec ionare vecin.   
   Art. 139. -  (1) Dup  primirea ordinului verbal de la IDM dispozitor pentru retragerea i oprirea manevrei, verificarea st rii de liber a liniei i a parcursului de 
intrare/ie ire, respectiv repetarea ordinului în vederea cola ion rii, revizorii de ace i acarii procedeaz  astfel:   
   a) în sta iile înzestrate cu instala ii CEM, acarul retrage i opre te manevra, manipuleaz  pârghiile macazurilor din parcursul comandat i ale macazurilor de 
acoperire, dup  care verific  dac  linia i parcursul de intrare/ie ire sunt libere;   
   b) în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei cu bloc, acarul retrage i opre te manevra, manipuleaz  macazurile din parcursul comandat i cele 
de acoperire, încuie i revizuie te aceste macazuri, indiferent dac  le manipuleaz  sau nu, ridic  cheia de parcurs i verific  dac  linia i parcursul de 
intrare/ie ire sunt libere;   
   c) în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc, acarul retrage i opre te manevra, manipuleaz  macazurile din parcursul comandat i 
cele de acoperire, încuie i revizuie te aceste macazuri, indiferent dac  le manipuleaz  sau nu, ridic  cheile de la încuietorile macazurilor conform 
programului de z vorâre, verific  dac  linia i parcursul de intrare/ie ire sunt libere i pred  cheile revizorului de ace sau IDM.   
   (2) Revizorul de ace, acolo unde exist , transmite ordinul verbal acarului, eventual îi pred  cheile pentru preg tirea parcursului. Revizorul de ace poate 
îndeplini i atribu iile acarului unde nu exist  acar, conform prevederilor din PTE.   
   (3) Revizorul de ace sau acarul, dup  efectuarea opera iilor prev zute la alin. (1) raporteaz  c tre IDM dispozitor retragerea i oprirea manevrei, verificarea 
st rii de liber a liniei i a parcursului de intrare/ie ire cu formula:   
    "De la postul num rul ....... manevra este retras  i oprit  la linia num rul ......., linia num rul ...... i parcursul de intrare/ie ire/trecere sunt libere pentru 
primirea/expedierea/trecerea trenului num rul ..... ."   
   (4) Dup  primirea raport rii retragerii i opririi manevrei i verificarea st rii de liber a liniei i a parcursului de intrare/ie ire/trecere, IDM dispozitor d  
comand  de intrare/ie ire/intrare-ie ire/trecere cu formulele de comenzi stabilite, în func ie de instala iile existente.   
   Art. 140. -  (1) Primirea comenzilor se face de c tre personalul care deserve te posturile de macazuri, astfel:   
   a) la posturile de macazuri deservite de revizori de ace sau de acari, comanda se prime te prin telefon de c tre revizorul de ace la cabina postului de 
macazuri, iar acarii primesc verbal comanda de la revizorul de ace; la posturile de macazuri la care cabina acarului este înzestrat  cu telefon i este separat  
de cabina revizorului de ace, acarul prime te comanda prin telefon în acela i timp cu revizorul de ace, direct de la IDM dispozitor;   
   b) în cazul în care revizorul de ace sau acarul are sediul la biroul de mi care, acesta ia la cuno tin  comanda din registrul unificat de c i libere, comenzi i 
mi care, semnând în coloana observa ii;   
   c) la posturile de macazuri deservite numai de acari, comanda se prime te prin telefon de c tre acar, direct de la IDM dispozitor.   
   (2) În cazul în care personalul de la un post de macazuri sau de barier  din incinta sta iei nu r spunde la apelurile telefonice ale IDM dispozitor, se 
procedeaz  astfel:   
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   a) IDM dispozitor se deplaseaz  personal la cabina postului pentru a stabili cauza neprezent rii la telefon sau trimite un alt agent care trebuie s -i comunice 
situa ia constatat  la postul respectiv;   
   b) în cazul în care telefonul este defect, se procedeaz  la primirea/trecerea/expedierea trenurilor ca i în cazul sta iilor în care acarul sau revizorul de ace 
are sediul la biroul de mi care;   
   c) în cazul în care personalul lipse te de la post sau este inapt de serviciu, se avizeaz  eful sta iei pentru a lua m suri de înlocuire sau de organizare a 
activit ii de circula ie i manevr  dac  înlocuirea nu este posibil .   
   Art. 141. -  (1) La primirea unei comenzi prin telefon, revizorul de ace sau acarul repet  i confirm  comanda dup  cum urmeaz :   
   a) în sta iile cu macazuri centralizate electrodinamic, situate pe sec ii de circula ie neînzestrate cu BLA, în sta iile cu macazuri centralizate electromecanic 
sau prev zute cu încuietori cu chei cu bloc, acarul de la postul stabilit în PTE, repet  i confirm  comanda cu formula:   
    "De la postul num rul ... trenul - num rul - .... intr /iese/intr -iese/trece la/de la/pe linia ........", repetând i eventualele observa ii care completeaz  
comanda.   
    Agen ii celorlalte posturi de macazuri confirm  primirea comenzii cu formula:   
    "De la postul num rul ......... primit."   
   b) în sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc, revizorul de ace sau acarul de la postul stabilit în PTE înregistreaz  comanda primit  în 
registrul de comenzi al postului, cu eventualele observa ii, repet  i confirm  primirea acesteia cu num r de control, folosind formula:   
    "De la postul num rul .... cu num rul ... trenul - num rul - .... intr /iese/ intr -iese/trece la/de la/pe linia ........", repetând i eventualele observa ii care 
completeaz  comanda.   
    Agen ii celorlalte posturi de macazuri înregistreaz  comanda primit  i eventualele observa ii în registrele de comenzi ale posturilor pe care le deservesc 
dup  care confirm  - cu num r de control - primirea comenzii, cu formula:   
    "De la postul num rul ......... cu num rul ............ primit".   
   (2) În sta iile în care revizorul de ace sau acarul are sediul la biroul de mi care, repetarea comenzii se face verbal c tre IDM, iar confirmarea se face prin 
semn tur  în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (3) În cazul în care agentul unuia din posturi nu a în eles comanda, acesta cere repetarea comenzii de c tre IDM dispozitor i dup  aceasta, repet  
comanda i confirm  primirea acesteia.   
   Art. 142. -  Executarea i raportarea execut rii comenzii primite c tre IDM dispozitor, se face astfel:   
   a) la posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc, executarea comenzilor se face potrivit reglement rilor din 
instruc iunile de manipulare a instala iei. Efectuarea comenzii în bloc ine loc i de raportare a execut rii comenzii;   
   b) la posturile cu macazuri înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc, deservite de revizori de ace, respectiv revizori de ace i acari, dup  primirea, 
înregistrarea, repetarea i confirmarea comenzii, revizorul de ace verific  dac  cheile aduse de acari corespund parcursului comandat, precum i dac  s-au 
adus cheile macazurilor de acoperire - în cazul în care exist  - dup  care le depune pe tabloul de chei, iar acarii se posteaz  la locul stabilit. Revizorul de ace 
verific  pe teren dac  manevra este oprit , dac  indicatoarele macazurilor parcursului comandat i ale macazurilor de acoperire dau indica ii corecte i numai 
dup  aceasta raporteaz  c tre IDM dispozitor modul de executare a comenzii primite, cu formula:   
    "De la postul num rul ..... ora .... trenul - num rul - ...... liber pe/de la linia .........". Cu aceea i formul  raporteaz  executarea comenzii to i revizorii de ace 
care au primit comanda.   
   Art. 143. -  (1) IDM dispozitor, dup  primirea raport rii execut rii comenzii, dispune revizorului de ace care manipuleaz  semnalul de intrare/ie ire s -l pun  
pe liber, cu formula:   
    "Postul num rul .... pune semnalul de intrare/ie ire pe liber pentru trenul - num rul - ... ora .....".   
   (2) În cazul în care semnalul de intrare se pune pe liber de c tre IDM, acesta pune semnalul pe liber numai dup  primirea raport rii execut rii comenzii.   
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   Art. 144. -  (1) În sta iile cu macazuri prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc deservite numai de c tre acari, având sediul la posturile de macazuri sau la 
biroul de mi care, la executarea comenzilor de intrare/ie ire/intrare-ie ire/trecere se procedeaz  ca i în cazul sta iilor cu revizor de ace, cu deosebirea c  în 
acest caz, cheile parcursului comandat i ale macazurilor de acoperire se aduc i se predau c tre IDM dispozitor, care le verific  i le depune pe tabloul de 
chei din biroul de mi care.   
   (2) Dup  predarea cheilor acarii se înapoiaz  la posturi, raporteaz  la telefon executarea comenzii cu aceea i formul  cu care raporteaz  revizorii de ace, 
dup  care IDM dispozitor autorizeaz  pe acarul care manipuleaz  semnalul de intrare/ie ire s -l pun  pe liber, sau pune personal semnalul de intrare/ie ire 
pe liber, dup  caz.   
   Art. 145. -  În sta iile cu un singur acar, la ie irea trenurilor, acesta revizuie te numai macazurile atacate de tren pe la vârf.   
   Art. 146. -  (1) Executarea comenzilor la posturile de macazuri aflate în linie curent , cu macazuri înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc se face astfel:   
   a) dup  primirea, repetarea, înregistrarea i confirmarea comenzii, cu respectarea reglement rilor din prezentul regulament, acarul revizuie te macazurile 
care intr  în parcursul comandat, atacate de tren pe la vârf i apoi se posteaz  la locul fixat în PTE;   
   b) cu ocazia revizuirii macazurilor, în cazul în care acarul constat  o neregul  ce pericliteaz  siguran a circula iei, ia m suri de oprire a trenului cu ajutorul 
semnalelor optice i acustice, dup  care raporteaz  situa ia c tre IDM din sta ia de care apar ine postul.   
   (2) Executarea comenzilor la posturile de macazuri aflate în linie curent , cu macazuri centralizate sau înzestrate cu încuietori cu chei i bloc, se face potrivit 
reglement rilor din instruc ia de manipulare a instala iei precum i a reglement rilor din prezentul regulament.   
   Art. 147. -  (1) În cazul în care acarul unui post de macazuri din linie curent  nu r spunde la telefon, trenul poate fi expediat numai dup  ce s-a înmânat 
mecanicului ordin de circula ie, în care se specific  oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz i revizuirea macazurilor de c tre cel de-al doilea 
agent al trenului. Dac  sunt îndeplinite toate condi iile stabilite în reglement rile specifice, cel de-al doilea agent al trenului va da semnale de punere în 
mi care a trenului. În prima sta ie mecanicul opre te trenul chiar dac  nu are oprire i aduce la cuno tin a IDM constat rile f cute.   
   (2) În cazul trenurilor care circul  prin împingere, dup  oprire, revizuirea macazurilor se face de c tre un agent al trenului, care în prima sta ie aduce la 
cuno tin a IDM constat rile f cute.   
   (3) În cazul în care acarul unui post de macazuri din linie curent  nu r spunde la telefon, trenurile prev zute la art. 108 alin. (2) care circul  f r  al doilea 
agent, se expediaz  cu respectarea prevederilor art. 147 alin. (1), numai înso ite de c tre un agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.   
   Art. 148. -  (1) În cazul în care se prime te sau se expediaz  un tren la sau de la o linie cu macazuri necentralizate sau cu macazuri neprev zute cu 
încuietori cu chei cu i f r  bloc i în cazul în care încuietorile macazurilor sau instala iile CEM, precum i cele cu încuietori cu chei cu bloc sunt defecte, 
revizorul de ace sau IDM - în cazul în care nu exist  revizor de ace - dup  raportarea de c tre acar a execut rii parcursului, trebuie s  fac  personal revizia 
macazurilor atacate de tren pe la vârf i s  consemneze în condica de comenzi a postului, pe rândul urm tor liber, men iunea:   
    "Azi ........... ora ....... revizuit macazurile - num rul - ......... pentru intrarea/ie irea/trecerea trenului-num rul - ....... la/de la/pe linia ....... .   

Semn tura .....................".   
 
   (2) În cazul în care revizia macazurilor atacate de tren pe la vârf se efectueaz  de c tre revizorul de ace, acesta raporteaz  executarea comenzii c tre IDM, 
numai dup  înscrierea efectu rii reviziei în registrul de comenzi al postului.   
   (3) Dup  efectuarea acestor opera ii, pentru primirea unui tren, IDM d  ordin de aducere a trenului în sta ie cu ordin de circula ie, folosind formula:   
    "Postul num rul .......... aduce i trenul - num rul - ........... cu ordin de circula ie, ora .......... din cauza ......................................... .   

Semn tura .....................".   
 
    În ordinul de circula ie se specific  linia i condi iile de primire a trenului.   
   Art. 149. -  În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, în cazul nefunc ion rii instala iei, precum i în cazul circula iei trenurilor pe linie fals  se 
procedeaz  conform instruc iunilor de manipulare a instala iei i a prevederilor din PTE.   
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   Art. 150. -  În cazul circula iei trenurilor pe linie fals , dac  IDM are posibilitatea s  asigure un parcurs de intrare de pe linie fals , prin executarea în bloc a 
unui parcurs de ie ire pe linie normal  sau s  asigure un parcurs de ie ire pe linie fals , prin executarea unui parcurs de intrare de pe linie normal , revizia 
macazurilor nu mai este necesar .   
   Art. 151. -  În afara comenzilor de intrare/ie ire/intrare-ie ire/trecere, alte dispozi ii i comunic ri în leg tur  cu circula ia trenurilor i executarea manevrei se 
transmit i se primesc verbal sau în scris, se repet  i se confirm  dup  cum este prev zut în prezentul regulament.   
   Art. 152. -  Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/ie ire/trecere acarii i revizorii de ace se posteaz  astfel:   
   a) în sta iile înzestrate cu instala ii CED, pe sec ii de circula ie neînzestrate cu BLA, acarul se posteaz  la locul fixat prin PTE, dup  primirea comenzii;   
   b) la posturile de macazuri cu instala ii CEM, acarul se posteaz  pe platforma sau la fereastra deschis  a cabinei, la intrarea trenului, înainte ca locomotiva 
trenului s  dep easc  semnalul de intrare, iar la ie irea trenului, imediat dup  punerea semnalului de ie ire pe liber;   
   c) la posturile de macazuri prev zute cu încuietori cu chei cu i f r  bloc, la intrarea trenului acarul sau revizorul de ace se posteaz  lâng  cabin  pentru a 
putea r spunde la eventualele chem ri telefonice, înainte ca locomotiva trenului s  dep easc  semnalul de intrare, iar la ie irea trenului dup  punerea 
semnalului de ie ire pe liber sau dup  raportarea execut rii comenzii de ie ire, dac  nu exist  semnal de ie ire;   
   d) în cazul în care postul de macazuri este deservit de mai mul i acari, acarul care prime te comenzile se posteaz  lâng  cabin  sau pe platforma cabinei 
înainte ca trenul s  dep easc  semnalul de intrare, iar ceilal i acari, dup  ce au raportat retragerea i oprirea manevrei, verificarea st rii de liber a liniei i a 
parcursului de intrare/ie ire/trecere, se posteaz  la vârful macazului stabilit în PTE. În acest caz, la trecerea/ie irea trenurilor, postarea acarilor la macazurile 
fixate în PTE se face imediat dup  punerea semnalului de ie ire pe liber sau dup  raportarea execut rii comenzii, dac  sta ia nu este înzestrat  cu semnal de 
ie ire;   
   e) în sta iile cu un singur acar, acesta, dup  ce a predat c tre IDM cheile parcursului executat, se posteaz  la locul stabilit prin PTE;   
   f) la posturile de macazuri deservite de revizor de ace i acari, la intrarea/trecerea trenului, înainte ca trenul s  dep easc  semnalul de intrare, revizorul de 
ace se posteaz  lâng  cabin , în locul de unde poate supraveghea prezen a acarilor la macazurile fixate i totodat  poate r spunde la eventualele apeluri 
telefonice. Acarii, dup  ce raporteaz  revizorului de ace retragerea i oprirea manevrei, verificarea st rii de liber a liniei de primire i a parcursului de 
intrare/ie ire i predau acestuia cheile parcursului comandat se posteaz  la locul fixat în PTE;   
   g) la posturile de macazuri deservite de revizor de ace i acari, la trecerea/ie irea trenului, revizorul de ace se posteaz  în fa a cabinei, iar acarii la 
macazurile fixate în PTE, imediat dup  ce semnalul de ie ire este pus pe liber sau dup  raportarea execut rii comenzii, dac  nu exist  semnal de ie ire;   
   h) la posturile de macazuri din linie curent , acarul se posteaz  la macazul de acces pe LFI fie c  macazul este atacat pe la vârf, fie pe la c lcâi, dup  
efectuarea reviziei acestuia;   
   i) acarii i revizorii de ace, respectiv agen ii stabili i în PTE, care asist  la intrarea/ie irea/trecerea trenului, pot p r si locul, numai în cazul în care sunt 
chema i la telefon pe circuitul IDM - cabine sau în cazul în care observ  la tren o neregul  ce pericliteaz  siguran a circula iei i care trebuie comunicat  
imediat c tre IDM i celelalte posturi, în vederea opririi trenului.   
 

SEC IUNEA a 8-a 
Supravegherea prin defilare a trenurilor în circula ie   

 
   Art. 153. -  (1) Toate trenurile care circul  prin sta ie i în linie curent  se supravegheaz  prin defilare, astfel:   
   a) în sta ie, de c tre personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din PTE;   
   b) în linie curent , de c tre personalul care deserve te posturile de mi care, posturile ajut toare de mi care, posturile de macazuri i de barier , precum i 
de c tre revizorii de cale.   
   (2) În sta iile în care este prev zut  efectuarea reviziei tehnice în tranzit, operatorii de transport feroviar trebuie s  organizeze supravegherea prin defilare a 
trenurilor proprii de c tre revizori tehnici de vagoane.   
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   (3) Personalul stabilit la alin. (3) este obligat:   
   a) s  urm reasc  cu aten ie starea vehiculelor feroviare i a înc rc turii din vagoane pentru a constata cazurile în care vehiculele feroviare prezint  defecte 
vizibile i/sau sesizabile prin zgomotul produs i pericliteaz  siguran a circula iei i securitatea transporturilor;   
   b) în caz de pericol s  dea imediat semnale de oprire a trenului i s  avizeze IDM i dup  caz mecanicul de locomotiv , asupra pericolului i necesit ii 
opririi trenului.   
   (4) IDM, în cazul în care este avizat asupra pericolului i necesit ii opririi trenului, trebuie s  ia imediat m suri de oprire a trenului folosind toate mijloacele 
(comunicarea c tre mecanic prin radiotelefon, manipularea semnalelor pe oprire, transmiterea semnalelor de oprire cu instrumente portative sau cu alte 
mijloace).   
   (5) În cazul în care nu s-a reu it oprirea trenului, IDM anun  posturile din linie curent , sta ia vecin  i operatorul de circula ie despre pericolul existent i 
necesitatea opririi trenului.   
   (6) Modul de avizare a trenurilor la care urmeaz  s  se efectueze revizie tehnic , c tre revizorii tehnici de vagoane, în sta iile în care ace tia exist , se 
stabile te în PTE.   
   (7) Defectele vehiculelor feroviare, vizibile i/sau sesizabile prin zgomotul produs i starea înc rc turii care pericliteaz  siguran a circula iei i securitatea 
transporturilor i care trebuie constatate cu ocazia supravegherii prin defilare a trenurilor în circula ie, sunt:   
   a) barele timoneriei de frân  sau alte piese desprinse, care dep esc gabaritul CFR de vagon - de înc rcare;   
   b) locuri plane sau brocuri pe suprafa a de rulare a bandajului ro ii, cutii de osie aprinse sau ie ite din furcile de gard , ro i blocate (locurile plane sau 
brocurile de pe suprafa a de rulare a bandajului vehiculelor feroviare în mers se manifest  printr-un zgomot caracteristic, iar cutia de osie aprins , înainte de 
ajungerea ei la incandescen , se recunoa te prin recep ionarea unui uierat care poate fi înso it i de o degajare de fum);   
   c) arcuri de suspensie rupte sau desprinse;   
   d) u i sau clape ale vagoanelor, desprinse sau deschise, precum i u i ale vagoanelor acoperite c zute de pe ina de rulare - ghidaj - expuse c derii în 
parcurs;   
   e) u i deschise la containerele înc rcate pe vagon;   
   f) înc rc tura din vagoanele descoperite, deplasat ;   
   g) vagoanele cu scurgeri din con inut;   
   h) ghereta frânei de mân  desprins  i expus  c derii în parcurs;   
   i) tabla acoperi ului vagoanelor desprins , precum i prelate desprinse.   
   Art. 154. -  (1) În cazul în care trenul este oprit, conform prevederilor art. 153, alin. (2), lit. b) sau art. 153 alin. (3), constatarea cauzelor care au produs 
defectul, precum i stabilirea altor condi ii de circula ie pentru vehiculele din tren se fac de c tre:   
   a) revizorii tehnici de vagoane, acolo unde exist ;   
   b) un agent al trenului, în linie curent  i în sta iile unde nu exist  revizori tehnici de vagoane.   
   (2) Condi iile pentru circula ia în continuare a vehiculelor din compunerea trenului, se stabilesc de c tre revizorul tehnic de vagoane sau de c tre personalul 
operatorului de transport feroviar care deserve te trenul, dup  caz; aceste condi ii sunt comunicate în scris c tre IDM din sta ia în care a fost oprit trenul, sau 
prin instala ii TC de c tre mecanicul trenului oprit în linie curent  c tre IDM din sta ia cea mai apropiat  cu care acesta poate lua leg tura.   
   (3) IDM avizeaz  operatorul de circula ie pentru a dispune circula ia trenului în condi iile stabilite.   
   Art. 155. -  (1) IDM, revizorii de ace, acarii i revizorii tehnici de vagoane se posteaz , pentru supravegherea prin defilare a trenului în sta ie, în pozi ie i 
inut  corespunz toare, cu instrumentele portative necesare semnaliz rii, astfel:   

   a) IDM, înainte ca trenul s  fi dep it primul aparat de cale de la intrare, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren;   
   b) revizorii de ace i acarii, înainte ca trenul s  dep easc  semnalul de intrare, ziua cu stegule ul galben desf urat, noaptea cu lanterna cu lumina alb  
spre tren;   
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   c) revizorii tehnici de vagoane, înainte ca trenul s  atace primul aparat de cale, ziua cu rechizitele proprii, noaptea cu lanterna cu lumina alb  spre tren.   
   (2) În linie curent , revizorii de cale, p zitorii de barier  i personalul care deserve te alte posturi din linie curent  se posteaz  pentru supravegherea prin 
defilare a trenurilor în exteriorul liniei/liniilor, în pozi ie i inut  corespunz toare, astfel:   
   a) revizorii de cale, pe partea dreapt  a sensului normal de circula ie, cu stegule ul galben înf urat;   
   b) agen ii posturilor de barier , în locul stabilit prin Regulamentul de func ionare a postului de barier  anexat la PTE, ziua cu stegule ul galben înf urat, iar 
noaptea cu lanterna cu lumin  alb  spre tren;   
   c) IDM, în cazul în care postul din linie curent  este deservit de c tre acesta, la locul stabilit în PTE, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu 
lumina verde spre tren;   
   d) revizorii de ace sau acarii, când posturile din linie curent  sunt deservite de ace tia, la locul stabilit în PTE, ziua cu stegule ul galben desf urat, noaptea 
cu lanterna cu lumin  alb  spre tren.   
   (3) Pentru supravegherea prin defilare a trenurilor în circula ie, în vederea constat rii situa iilor care pot periclita siguran a circula iei, personalul precizat la 
alin. (1) este obligat s  se posteze la locul stabilit în PTE i s  nu p r seasc  locul din care supravegheaz  trenul, înainte de oprirea sau trecerea acestuia, 
decât dac  observ  la tren nereguli care pun în pericol siguran a circula iei i securitatea transporturilor ce impun oprirea imediat  a trenului sau este sunat la 
telefon pe circuitul IDM - cabine. În cazul trenurilor care au oprire în sta ie, iar IDM trebuie s  îndeplineasc  i alte opera ii în leg tur  cu primirea i 
expedierea altui tren sau cu expedierea trenului respectiv, IDM întâmpin  primul tren numai pân  în momentul în care acesta s-a angajat pe linia de primire.   
   Art. 156. -  (1) În cazul circula iei trenurilor f r  oprire prin sta iile neînzestrate cu semnal de ie ire, IDM trebuie s  dea semnalul "trecerea f r  oprire a 
trenului" înainte ca trenul s  dep easc  primul aparat de cale de la intrare, respectiv la apari ia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pân  la primul 
aparat de cale, postându-se astfel încât s  fie perceput de c tre mecanic; dup  aceasta IDM se deplaseaz  la locul stabilit pentru supravegherea prin defilare 
a trenului.   
   (2) În cazul în care la trecerea trenurilor f r  oprire prin sta ii, mecanicul nu î i semnaleaz  prezen a la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau 
sirena locomotivei atât ziua cât i noaptea, precum i prin aprinderea luminii în cabina de conducere pe timp de noapte în dreptul biroului de mi care, IDM ia 
m suri de oprire a trenului.   
   Art. 157. -  (1) Personalul stabilit în PTE s  supravegheze prin defilare circula ia trenurilor este obligat s  se conving  de existen a semnalelor de cap i de 
fine de tren.   
   (2) Modul în care IDM se convinge de existen a semnalelor de cap i de fine de tren se stabile te în PTE.   
   (3) La plecarea sau trecerea prin punctele de sec ionare deservite de IDM, a unui tren nesemnalizat corespunz tor, acesta trebuie s  ia m suri de oprire a 
trenului.   
   (4) În cazul în care semnalele de fine de tren lipsesc, IDM va aviza operatorul de circula ie i sta ia vecin  care a expediat trenul, pentru oprirea circula iei 
altor trenuri, pân  când se stabile te dac  trenul în cauz  este complet.   
   (5) În cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete, dar trenul este complet, IDM las  trenul s  circule pân  la prima sta ie, 
comunicând neregula constatat  c tre IDM din aceast  sta ie. IDM care prime te aceast  avizare ia m suri de oprire a trenului, chiar dac  acesta nu are 
oprire prin mers i dispune semnalizarea corespunz toare a trenului de c tre agentul operatorului de transport feroviar.   
   (6) Pe sec iile de circula ie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete, IDM ia m suri de oprire a trenului, iar în cazul în 
care acest lucru nu mai este posibil, comunic  neregula c tre IDM din sta ia urm toare, pentru ca acesta s  ia m suri de oprire, în vederea semnaliz rii 
corespunz toare de c tre agentul operatorului de transport feroviar, iar trenul urm tor se poate expedia numai dup  primirea reavizului de sosire.   
   (7) În cazul în care la vagoanele din compunerea unui tren de c l tori se constat  c  în afara l mpilor ro ii folosite pentru semnalizarea "fine de tren", una 
sau mai multe l mpi ro ii frontale sunt aprinse, se procedeaz  conform celor prev zute la alin. (3), (5) i (6).   
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SEC IUNEA a 9-a 
Reguli generale privind circula ia trenurilor   

 
   Art. 158. -  (1) Din punct de vedere al execut rii serviciului fiecare punct de sec ionare, cu excep ia semnalelor luminoase de trecere ale BLA, precum i 
fiecare tren trebuie s  fie sub conducerea unei singure persoane.   
   (2) În punctele de sec ionare, care nu sunt situate pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, IDM dispozitor este singurul în drept s  dispun  
asupra primirii i expedierii trenului. Dispozi iile privind circula ia trenurilor se dau numai prin IDM dispozitor.   
   (3) În punctele de sec ionare situate pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor asupra primirii i expedierii trenurilor dispune operatorul de 
circula ie.   
   (4) În unele sta ii tehnice i de triaj, în care dispozitivul liniilor i instala iilor permite separarea în zone distincte de circula ie i/sau manevr , activitatea 
poate fi condus  de doi sau mai mul i IDM dispozitori. În acest caz organizarea activit ii sta iei i prevederi de am nunt privind repartizarea atribu iilor între 
IDM dispozitori, se stabilesc în PTE.   
   (5) În linie curent , asupra trenului oprit dispune eful de tren. Mecanicul, personalul de tren, personalul de manevr  i personalul din activitatea de linii este 
obligat s  execute dispozi iile efului de tren. La trenul aflat în mers, precum i la trenul f r  ef de tren, asupra trenului dispune mecanicul.   
   Art. 159. -  (1) Liniile de garare ale trenurilor se stabilesc de eful sta iei înainte de punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor i se trec în tabloul de 
sosire, plecare i garare a trenurilor.   
   (2) Pentru trenurile care circul  f r  oprire se stabile te de regul , ca linie de trecere, linia direct .   
   (3) În sta iile unde linia direct  nu are continuitate la ie ire pe direct , ca linie de trecere pentru trenul care circul  f r  oprire se stabile te, de regul , linia 
ab tut  care are continuitate la ie ire pe linia direct .   
   (4) Trenurile de c l tori cu oprire în sta ie se primesc, de regul , la linii cu peron.   
   (5) În cazul trenului suplimentar de c l tori, care circul  dup  mersul întocmit la punerea acestuia în circula ie, num rul liniei de garare se stabile te de c tre 
operatorul de circula ie împreun  cu IDM din fiecare sta ie cu oprire.   
   (6) Tabloul de sosire, plecare i garare a trenurilor se afi eaz  în biroul de mi care, la posturile de macazuri i de barier  din incinta sta iei, precum i la 
posturile de mi care, posturile ajut toare de mi care i de macazuri din linie curent .   
   (7) IDM este obligat s  urm reasc  i s  se informeze asupra circula iei trenurilor prev zute în tabloul de sosire, plecare i garare a trenurilor, precum i 
asupra celor suplimentare.   
   (8) IDM este obligat s  respecte linia de primire/trecere/expediere a trenurilor stabilit  în tabloul de sosire, plecare i garare a trenurilor.   
   Art. 160. -  (1) Schimbarea liniei de primire/trecere/expediere a trenului se poate face numai cu aprobarea operatorului de circula ie, la solicitarea IDM, în 
cazul în care necesit ile de exploatare o impun.   
   (2) În cazul în care se schimb  linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia pe care se prime te trenul exist  restric ii de vitez , se procedeaz  astfel:   
   a) IDM aduce verbal la cuno tin a operatorului de circula ie necesitatea schimb rii liniei de primire/trecere, cu restric ia respectiv ;   
   b) operatorul de circula ie d  dispozi ie scris  sta iei care a cerut schimbarea liniei de garare i sta iei în care trenul are ultima oprire, pentru avizarea 
restric iei de vitez :   
   c) IDM din sta ia în care trenul arc ultima oprire, aduce la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie existen a restric iei de vitez .   
   Art. 161. -  (1) În cazul în care trenul a plecat din ultima sta ie cu oprire i mecanicul nu a fost avizat despre existen a restric iei de vitez , trenul va intra în 
sta ie cu semnalul de chemare, dac  exist  sau cu ordin de circula ie înmânat mecanicului dup  oprirea trenului la semnalul de intrare.   
   (2) În cazul în care restric ia de vitez  la linia pe care se prime te trenul este sub 20 km/h, trenul trebuie oprit la semnalul de intrare. Continuarea mersului 
se face dup  înmânarea ordinului de circula ie, în care se men ioneaz  restric ia de vitez  i dep irea semnalului de intrare pe oprire.   
   Art. 162. -  (1) Primirea trenurilor în sta ie se face numai pe linii libere.   
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   (2) Verificarea liniei i a parcursului de intrare/ie ire, privind starea de liber sau ocupat a acestora, se face inând seama de specificul sta iei, de tipul 
instala iei i de condi iile de vizibilitate, astfel:   
   a) în sta iile înzestrate cu instala ii CED, pe baza indica iilor date pe luminoschem , iar în sta iile cu instala ii CE, pe baza indica iilor date pe display;   
   b) în sta iile centralizate electromecanic, în cazul în care acarii au vizibilitatea asigurat  pe toat  lungimea liniei de primire a trenului, verificarea liniei/liniilor 
i a parcursului de intrare/ie ire se face de la fereastra sau platforma cabinei;   

   c) în sta iile înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc sau f r  bloc, în cazul în care acarii, respectiv revizorii de ace au vizibilitatea asigurat  pe toat  lungimea 
liniei/liniilor de primire a trenului, verificarea liniei i a parcursului de intrare/ie ire se face pe teren, din raza de activitate a postului.   
   (3) Pentru stabilirea st rii de liber a parcursului de intrare/ie ire se verific  i por iunea de linie cuprins  între semnalul de intrare i vârful primului macaz din 
parcursul de intrare, linia de garare care intr  în parcursul comandat, precum i por iunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de ie ire pân  la semnalul 
de intrare din sensul opus de mers.   
   Art. 163. -  (1) În cazul în care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurat  pe toat  lungimea liniei de primire/trecere i a parcursului de 
intrare/ie ire a trenului, precum i pe timp cu vizibilitate redus , verificarea liniei i a parcursului de intrare/ie ire se face de c tre acari, revizori de ace i IDM 
prin deplasarea acestora printre firele liniei, fiecare începând de la locul stabilit în PTE, pân  la distan a de unde se conving reciproc i în mod neîndoielnic c  
linia i parcursul de intrare/ie ire a trenului sunt libere.   
   (2) În cazul în care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurat  pe toat  lungimea liniei de primire/trecere a trenului, precum i pe timp cu 
vizibilitate redus , se procedeaz  dup  caz, astfel:   
   a) în cazul trecerii înainte de trenuri pe linii al turate, se admite verificarea cel mult a dou  linii de primire/trecere, în ordinea stabilit  de IDM. Dup  
verificarea liniei pentru primirea primului tren, acarii, respectiv revizorii de ace i IDM se deplaseaz  i verific  linia pentru primirea/trecerea celui de-al doilea 
tren. Acarii, respectiv revizorii de ace, la înapoierea la posturile de macazuri, verific  linia respectiv  deplasându-se printre firele c ii pân  la marca de 
siguran ; verificarea parcursurilor de intrare se face pentru primul tren odat  cu verificarea liniei, iar pentru al doilea tren dup  sosirea i gararea primului 
tren;   
   b) în cazul primirii a dou  trenuri prin acela i cap t al sta iei, pe linii al turate i la intervale scurte - când dup  sosirea primului tren nu mai exist  timp 
suficient pentru verificarea liniei i a parcursului de intrare pentru al doilea tren - se procedeaz  în acela i mod ca la pct. a);   
   c) în cazul încruci rilor de trenuri pe linii al turate, se verific  parcursul de intrare i linia de primire pentru primul tren, dup  care se verific  linia de primire 
pentru al doilea tren, iar acarii respectiv revizorii de ace, la înapoiere, verific  parcursul de intrare pentru cel de-al doilea tren.   
   Art. 164. -  (1) Verificarea liniei i a parcursului de intrare/ie ire se face numai dup  retragerea i oprirea manevrei.   
   (2) Dup  verificarea liniilor i a parcursului de intrare/ie ire i constatarea c  acestea sunt libere, se interzice efectuarea mi c rilor de manevr  pe aceste 
linii, precum i pe liniile care dau acces la acestea, cu excep ia cazurilor prev zute în prezentul regulament.   
   (3) IDM trebuie s  urm reasc  i s  verifice dac  personalul aplic  întocmai reglement rile referitoare la verificarea liniei i a parcursului de intrare/ie ire.   
   Art. 165. -  (1) IDM este obligat s  asigure linii libere pentru primirea trenurilor.   
   (2) Liniile stabilite pentru primirea i expedierea trenurilor se folosesc numai în acest scop.   
   (3) Liniile de primire i expediere se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare, numai în urm toarele cazuri:   
   a) în cazul în care acestea sunt prev zute în PTE, pe baza graficului de ocupare a liniilor, caz în care IDM comunic  ocuparea liniei c tre operatorul de 
circula ie;   
   b) în cazul în care s-a ob inut aprobarea scris  a operatorului de circula ie, în situa ii excep ionale bine justificate; dup  ob inerea aprob rii, IDM d  
posturilor de macazuri, dac  exist , dispozi ie scris  privind ocuparea liniilor de primire i expediere.   
   Art. 166. -  În cazul lipsei de linii libere în sta ii, trenurile pot fi primite i pe linie ocupat  sau cu marca de siguran  din cap tul opus ocupat , îns  numai 
dup  ce sunt oprite la semnalul de intrare i s-a înmânat mecanicului ordin de circula ie, urmând s  fie înso ite de c tre agentul sta iei, pân  la gararea lor pe 
linia respectiv . Mecanicul urm re te cu aten ie linia i ia m suri pentru oprirea trenului în siguran .   
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   Art. 167. -  (1) La ocuparea liniilor de circula ie cu trenuri descompuse, în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, IDM dispozitor restric ioneaz  
(blocheaz ) efectuarea parcursurilor de circula ie pe aceste linii, conform instruc iunilor de manipulare a instala iei.   
   (2) Dup  expedierea trenului descompus care a sta ionat mai mult de 72 de ore, IDM verific  pe teren, personal sau printr-un agent din subordinea sa, dac  
linia este liber  sau ocupat  i dac  indica iile de pe luminoschem  sau de pe display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren.   
   (3) În cazul în care nu exist  concordan  între aceste indica ii i starea liniei pe teren se consider  deranjament, iar IDM îl înscrie în RRLISC i îl aduce la 
cuno tin a personalului de între inere.   
   Art. 168. -  (1) Liniile pe care sta ioneaz  vagoane mai mult de 15 zile sunt considerate linii închise i se înscriu în acest sens de c tre personalul de 
între inere a liniilor în RRLISC.   
   (2) Înaintea manevr rii vagoanelor care au sta ionat mai mult de 15 zile, personalul de între inere a liniilor ia m surile ce se impun pentru redeschiderea 
liniilor, în vederea manevr rii vagoanelor i înscrie condi iile de manevr  în RRLISC de la sta ie.   
   Art. 169. -  (1) Se interzice ocuparea liniilor de evitare i sc pare cu vehicule feroviare.   
   (2) În sta iile în care se efectueaz  schimbarea locomotivelor, se ata eaz  sau se deta eaz  locomotive pentru/de la multipl  trac iune, linia de evitare 
poate fi ocupat  temporar cu aceste locomotive. În acest interval de timp este interzis ca linia de evitare s  fie folosit  pentru asigurarea condi iilor necesare 
primirilor, respectiv primirilor i expedierilor simultane de trenuri.   
   Art. 170. -  (1) Trenul care sose te în sta ie trebuie s  fie garat. Un tren se consider  garat atunci când s-a oprit efectiv între m rcile de siguran  de la 
extremit ile liniei de primire sau între marca de siguran  de la urma trenului i semnalul de ie ire al liniei respective i numai dac  este semnalizat conform 
reglement rilor în vigoare.   
   (2) Sta ionarea trenului peste m rcile de siguran  este interzis . Când partea din urm  a trenului r mâne dincolo de marca de siguran , agentul care 
deserve te trenul sau acarul postului de macazuri este obligat s  dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pân  la semnalul de ie ire al liniei 
respective sau, în cazul în care nu exist  semnal de ie ire, pân  la marca de siguran  de la ie ire.   
   (3) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie cu BLA, în care nu exist  agen ii men iona i la alin. (2), comunic rile privind 
gararea trenului se fac între IDM i mecanic direct sau prin radiotelefon.   
   Art. 171. -  (1) În cazul în care, datorit  lungimii, trenul nu se poate gara între m rcile de siguran , respectiv între semnalul de ie ire i marca de siguran  
de la urma trenului, acarul, respectiv un agent care deserve te trenul trebuie s  comunice ocuparea m rcii de siguran  c tre IDM, care dispune dup  caz:   
   a) sta ionarea p r ii din urm  a trenului peste marca de siguran ;   
   b) dep irea semnalului de ie ire pân  la marca de siguran  de la ie ire;   
   c) tragerea trenului i sta ionarea peste marca de siguran  de la ie ire;   
   d) frac ionarea trenului i gararea acestuia pe dou  sau mai multe linii.   
   (2) În cazul în care IDM dispune sta ionarea p r ii din urm  a trenului peste marca de siguran , acesta d  dispozi ie scris  posturilor de macazuri 
interesate, men ionând ora pân  la care marca de siguran  r mâne ocupat . Mecanicul este încuno tin at prin ordin de circula ie în care se înscrie ora pân  
la care marca de siguran  de la urma trenului r mâne ocupat .   
   (3) În cazul în care IDM dispune dep irea semnalului de ie ire pân  la marca de siguran , respectiv tragerea trenului i sta ionarea peste marca de 
siguran  de la ie ire, acesta d  dispozi ie scris  în acest sens posturilor de macazuri interesate i mecanicului, prin ordin de circula ie în care se precizeaz  
ora pân  la care se poate dep i semnalul de ie ire pân  la marca de siguran , respectiv ora pân  la care se poate ocupa marca de siguran  de la ie ire.   
   (4) În cazul în care IDM dispune frac ionarea trenului i gararea acestuia pe dou  sau mai multe linii, acesta întocme te plan de manevr  pe care îl aduce la 
cuno tin a posturilor de macazuri interesate prin dispozi ie scris  i mecanicului prin ordin de circula ie.   
   (5) În cazul ata rii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, dac  locomotiva r mâne dincolo de marca de siguran , IDM aduce la cuno tin a 
mecanicului prin ordin de circula ie, ora pân  la care locomotiva sta ioneaz  dincolo de marca de siguran ; în cazul în care nu este în posesia ordinului de 
circula ie, mecanicul d  semnale de alarm  cu fluierul sau sirena locomotivei pân  la primirea ordinului de circula ie.   
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   (6) Darea înapoi a trenului, cu atacarea m rcii de siguran  de la urm , este permis  numai dup  manipularea macazurilor în pozi ie corespunz toare, dac  
este cazul i numai cu încuviin area scris  a IDM dispozitor dat  mecanicului prin ordin de circula ie.   
   Art. 172. -   Modul concret de lucru, pentru situa iile prev zute la art. 170 alin. (2) i art. 171 alin. (1), precum i modalitatea i mijloacele prin care se 
efectueaz  avizarea i comunic rile cu IDM se stabilesc prin PTE-ul sta iei.   
   Art. 173. -  (1) În cazul în care necesit ile de exploatare impun oprirea trenului într-o sta ie prin care urma s  treac  f r  oprire, se procedeaz  dup  cum 
urmeaz :   
   a) în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, precum i în sta iile ale c ror semnale de intrare dau indica ii asupra semnalului de ie ire, oprirea trenului în 
sta ie se face pe baza indica iei date de semnalul de intrare i a semnalului de ie ire aflat în pozi ie de oprire;   
   b) în sta iile în care semnalul de intrare nu d  indica ii asupra semnalului de ie ire, operatorul de circula ie trebuie s  avizeze ultima sta ie cu oprire a 
trenului, precum i sta ia unde urmeaz  s  opreasc  trenul, pentru ca IDM din ultima sta ie cu oprire s  aduc  la cuno tin a mecanicului, prin ordin de 
circula ie, oprirea neprev zut  a trenului. În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit dup  plecarea din ultima sta ie cu oprire, IDM din sta ia în care 
se impune oprirea acestuia, opre te trenul la semnalul de intrare i numai dup  ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a 
agentului postului de barier  sau a mecanicului, dup  caz - prin instala ii TC - c  trenul este oprit, pune semnalul de intrare pe liber.   
   (2) Modul cum se convinge IDM c  trenul este oprit la semnalul de intrare se stabile te în PTE.   
   Art. 174. -  (1) În sta iile în care este interzis  primirea simultan  a trenurilor, iar de sta ie se aproprie simultan dou  trenuri din care cel pu in unul are 
prev zut  oprire, se procedeaz  astfel:   
   a) se prime te mai întâi trenul pentru care condi iile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt mai pu in favorabile sau trenul care vine de pe o 
sec ie de circula ie cu BLA, atunci când este urm rit de alt tren;   
   b) dac  cele dou  trenuri vin din sensuri opuse i unul din aceste trenuri nu are oprire în sta ie, primul tren care se prime te este cel cu oprire în sta ie;   
   c) al doilea tren se va primi în sta ie numai dup  gararea primului tren.   
   (2) Modul de procedare pentru fiecare caz în parte trebuie s  fie prev zut în PTE.   
   Art. 175. -  (1) Trenurile care au oprire în sta ie se primesc cu semnalul de ie ire pe oprire.   
   (2) La trenurile de c l tori i mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de ie ire se poate pune pe liber numai dup  ce trenul s-a angajat pe linia de 
primire.   
   (3) În sta iile necentralizate electrodinamic, situate pe sec ii de circula ie cu trafic redus, în care administratorul infrastructurii feroviare a aprobat ca serviciul 
de mi care s  se execute de c tre IDM i un singur acar pentru ambele capete ale sta iei, primirea trenurilor de c l tori i mixte, cu oprire în sta ie, se poate 
face i cu semnalul de ie ire pe liber.   
   Art. 176. -  (1) Semnalul de intrare se pune pe oprire dup  fiecare tren, dup  cum urmeaz :   
   a) automat în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, dup  dep irea joantei izolante de c tre prima osie a trenului;   
   b) de c tre IDM în sta iile în care acesta manipuleaz  personal semnalul de intrare, imediat dup  expedierea trenului, pentru trenurile care au o sta ionare 
mai mic  de 3 minute sau imediat dup  trecerea f r  oprire a trenului, respectiv dup  oprirea în sta ie pentru celelalte trenuri;   
   c) de c tre acar sau revizorul de ace, dup  trecerea ultimului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului, în restul sta iilor.   
   (2) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, în cazul în care indica ia de liber a semnalului de intrare s-a anulat în fa a trenului i locomotiva a dep it 
semnalul pe oprire, primirea trenului în sta ie se face în baza ordinului de circula ie.   
   Art. 177. -  (1) IDM controleaz  gararea trenului prin raportarea telefonic  a acarului, respectiv a revizorului de ace de la postul de intrare a trenului, cu 
excep ia sta iilor înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie cu BLA, în care gararea trenului se verific  de c tre IDM prin indica iile date 
de instala ii pe luminoschem  sau display.   
   (2) În situa ia în care leg turile telefonice între biroul de mi care i postul de macazuri sunt defecte, IDM se convinge de gararea trenului, personal sau prin 
raportul verbal al acarului, respectiv al revizorului de ace.   



61 

   (3) Dup  ce acarul, respectiv revizorul de ace care deserve te ultimul aparat de cale al liniei de primire s-a convins c  trenul a garat, cheam  la telefon pe 
IDM dispozitor i posturile de macazuri care au primit comanda de intrare i raporteaz  cu formula:   
    "Trenul - num rul - ...... s-a garat la linia num rul ........ ora ........", completat  cu eventuale observa ii referitoare la semnalizarea trenului, dup  care 
manipuleaz  macazurile din parcursul de intrare în pozi ie spre o linie liber .   
   (4) În cazul sta iilor înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie f r  BLA, IDM se convinge personal de gararea trenului. În sta iile 
înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie f r  BLA, stabilite de administratorul infrastructurii feroviare, în care IDM nu se poate 
convinge personal de gararea trenului, modul de verificare i raportare a gar rii trenului se stabile te în PTE.   
   Art. 178. -  Manipularea macazurilor în pozi ie spre o linie liber  nu este obligatorie în urm toarele cazuri:   
   a) în cazul în care timpul de oprire a trenului este mai mic decât timpul necesar aducerii cheilor încuietorilor de macaz pentru manipularea lor spre o linie 
liber ;   
   b) în cazul în care toate liniile sta iei sunt ocupate; în acest caz macazurile se manipuleaz  în pozi ie spre o linie pe care nu sunt garate trenuri de c l tori 
sau trenuri de marf  având în compunere vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", "gaze lichefiate" sau "clor lichid".   
   Art. 179. -  În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, IDM dispozitor trebuie:   
   a) s  constate personal sosirea i gararea trenului prin indica iile de pe luminoschem  sau display, în cazul în care trenul sose te de pe sec ie de circula ie 
cu BLA;   
   b) s  controleze personal oprirea, efectiv  a trenului; în acest sens, în sta iile în care nu poate controla personal oprirea trenului, se stabilesc prevederi de 
am nunt în PTE;   
   c) s  se conving  personal sau prin raportarea din partea agentului stabilit în PTE, c  trenul a garat sau a trecut semnalizat conform reglement rilor 
specifice în vigoare, în cazul în care BLA este defect sau scos din func iune precum i în cazul în care trenul sose te de pe sec ie de circula ie f r  BLA.   
   Art. 180. -  (1) În situa ia în care comanda de intrare, ie ire sau trecere este dat  în scris, ora gar rii sau ie irii trenului se înregistreaz  simultan atât de 
c tre agen ii posturilor de macazuri, în registrul de comenzi al postului, cât i de c tre IDM dispozitor, în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (2) În situa ia în care comanda de intrare, ie ire sau trecere se d  verbal i prin bloc, ora gar rii sau ie irii trenului se înregistreaz  numai de c tre IDM 
dispozitor, în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   Art. 181. -  (1) IDM urm re te executarea corect  a comenzilor i a dispozi iilor date, atât prin indica iile date de c tre instala ii, cât i prin raportarea de 
c tre acari, revizori de ace sau agen ii posturilor de barier .   
   (2) Semaforul de ie ire se pune pe oprire imediat ce a fost dep it de întreaga garnitur  a trenului.   
   (3) Imediat dup  ce trenul a ie it complet dep ind ultimul aparat de cale, acarul, respectiv revizorul de ace, cheam  la telefon pe IDM dispozitor i agen ii 
posturilor care au primit comanda i raporteaz  cu formula:   
    "Trenul - num rul - ..... a ie it complet, de la linia .... în direc ia ...., ora ........", direc ia men ionându-se numai dac  este cazul.   
   (4) În sta iile cu un singur acar pentru ambele capete, când acesta este prezent la intrarea trenului, ie irea trenului se controleaz  pe teren, personal de 
c tre IDM.   
   Art. 182. -  În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, IDM urm re te executarea corect  a comenzilor i verific  ie irea complet  a trenului prin 
indica iile de pe luminoschem , respectiv de pe display.   
   Art. 183. -  (1) Se interzice trecerea unui tren f r  oprire, printr-o sta ie în care mersul prevede oprire, f r  dispozi ia operatorului de circula ie transmis  atât 
sta iei în care trenul are ultima oprire, cât i sta iei în care se suprim  oprirea.   
   (2) Suprimarea opririi i noile condi ii de circula ie ale trenului se aduc la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie, înmânat în ultima sta ie cu oprire.   
   Art. 184. -  (1) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de c l tori i mixte în sta iile în care mersul prevede oprire, cu excep ia cazurilor prev zute în 
prezentul regulament.   
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   (2) Anumite trenuri de c l tori pot circula f r  oprire prin punctele de sec ionare în care mersul acestora prevedea oprire impus  prin grafic - f r  
urcare/coborâre c l tori - atunci când aceast  oprire nu mai este necesar . În acest caz trenul poate circula timpuriu pân  la prima sta ie în care acesta are 
oprire, conform dispozi iei operatorului de circula ie.   
   Art. 185. -  În cazul circula iei trenurilor de marf  prin sta iile înzestrate cu semnal de intrare care d  indica ii asupra pozi iei semnalului de ie ire, trecerea 
trenului f r  oprire, se face numai pe baza indica iei de "liber" a semnalului de ie ire.   
   Art. 186. -  (1) Dup  plecarea sau trecerea unui tren, IDM transmite avizul de plecare sta iei vecine i/sau postului de mi care din linie curent , în sensul de 
mers, cu formula:   
    "trenul - num rul - ........... plecat/trecut ora ...... men iuni ..........,   

Semn tura ..............".   
 
   (2) Avizul de plecare se completeaz , dup  caz, cu urm toarele men iuni:   
   a) ABROGAT   
   b) cu L.E. - în cazul sistemului de remorcare cu locomotiv  electric ;   
   c) cu transporturi negabaritice, periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", "clor lichid" sau "gaze lichefiate";   
   d) pe linie fals ;   
   e) pe linia din stânga a c ii duble;   
   f) cu locomotiv  dubl /multipl  trac iune i/sau cu locomotiv  intercalat ;   
   g) cu locomotiv  împing toare legat  la tren i frân ;   
   h) cu locomotiv  împing toare nelegat  la tren i frân  pân  la km .....;   
   i) cu cheia postului de macazuri de la km ........;   
   j) referitoare la semnalizarea trenului.   
   Art. 187. -  (1) Ora plec rii corespunde cu ora punerii trenului în mi care de c tre mecanic. Ora de trecere corespunde cu ora când ultimul vagon din tren a 
trecut prin fa a biroului de mi care.   
   (2) Ora de garare/trecere/plecare se înregistreaz  în registrul unificat de c i libere comenzi i mi care i se comunic  operatorului de circula ie de c tre 
IDM.   
   (3) IDM de la postul de mi care din linie curent  transmite avizul de plecare/trecere, concomitent ambelor puncte de sec ionare (sta ii) între care este situat 
postul de mi care.   
   Art. 188. -  (1) Pe sec iile de circula ie neînzestrate cu BLA, IDM dispozitor transmite reavizul de sosire sta iei vecine care a expediat trenul, imediat dup  
gararea sau trecerea acestuia.   
   (2) Pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA, IDM înregistreaz  ora gar rii/trecerii trenului în/prin sta ie în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care 
i transmite reavizul de sosire în urm toarele cazuri:   

   a) la circula ia vehiculelor u oare care nu unteaz  - UAM, trenuri cu boghiuri speciale pentru transportat ine i panouri de cale ferat ;   
   b) la schimbarea sistemului de circula ie;   
   c) la sosirea unui tren, avizat f r  semnale de fine de tren sau cu acestea stinse sau incomplete, numai dup  ce IDM se convinge c  trenul este complet.   
   (3) Reavizul de sosire a trenului se transmite cu formula:   
    "Trenul - num rul - ............. sosit, ora .........,   

Semn tura ..........".   
 
   (4) IDM care a expediat trenul urm re te primirea reavizului de sosire de la sta ia vecin .   
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   (5) Reavizul de sosire a locomotivei împing toare, care se înapoiaz  din linie curent  în sta ia de expediere, se transmite de c tre IDM din sta ia de 
expediere, cu formula:   
    "Locomotiva împing toare de la trenul - num rul - ............. s-a înapoiat, ora ........ .   

Semn tura ...........".   
 
   Art. 189. -  IDM i mecanicii trenurilor în circula ie trebuie s - i comunice i s - i confirme reciproc, prin radiotelefon, urm toarele:   
   a) condi iile de intrare, trecere, oprire, ie ire în/prin/din sta ie i de circula ie între sta ii;   
   b) linia de garare/trecere a trenului în/prin sta ie, precizându-se dac  aceasta este direct  sau ab tut  i dac  este cazul, firul de circula ie la expediere;   
   c) gararea, ie irea sau trecerea complet  a trenului, dup  caz;   
   d) alte informa ii cu privire la circula ia trenului prin sta ie i în linie curent , care pot contribui la asigurarea regularit ii, siguran ei circula iei i securit ii 
transporturilor.   
 

SEC IUNEA a 10-a 
Sistemele de organizare a circula iei trenurilor   

 
   Art. 190. -  (1) În func ie de instala iile cu care sunt înzestrate sta iile i liniile curente, pentru organizarea circula iei trenurilor se utilizeaz  urm toarele 
sisteme:   
   a) circula ia trenurilor pe baza în elegerii telefonice - cale liber ;   
   b) circula ia trenurilor pe baz  de BLA;   
   c) circula ia trenurilor pe baz  de bloc de linie semiautomat;   
   d) circula ia trenurilor pe baz  de instala ie dispecer, cu sau f r  tehnic  de calcul;   
   e) conducerea centralizat  a circula iei trenurilor.   
   (2) Înainte de trecerea de la un sistem de circula ie la altul, IDM sunt obliga i s  verifice dac  linia curent  între cele dou  sta ii vecine este liber , precizând 
fiecare în scris, prin schimb de telefonograme efectuat pe circuitul operatorului de circula ie i în prezen a acestuia, ultimul tren circulat între cele dou  sta ii, 
pe fiecare fir de circula ie când este cazul; schimbul de telefonograme se înregistreaz  de c tre cei doi IDM în registrul unificat de c i libere, comenzi i 
mi care, iar de c tre operatorul de circula ie în registrul de dispozi ii. Operatorul de circula ie verific  pe graficul de circula ie dac  datele comunicate de c tre 
IDM se confirm , declar  c  linia curent  este liber  i d  dispozi ie, prin telefonogram , pentru trecerea la circula ia trenurilor în noul sistem de circula ie.   
   (3) Când instala ia TC a operatorului de circula ie nu func ioneaz , trecerea de la un sistem de circula ie la altul se face numai de c tre IDM dispozitori, prin 
schimbul de telefonograme ar tat mai sus.   
   (4) Trecerea de la sistemele de circula ie prev zute la alin. (1) lit. b), lit. c) sau lit. d) la sistemul de circula ie al trenurilor pe baza în elegerii telefonice - cale 
liber , se comunic  mecanicului prin ordin de circula ie.   
 

SEC IUNEA a 11-a 
Cererea i ob inerea c ilor libere   

 
   Art. 191. -  (1) Schimbul de telefonograme, pentru cererea i ob inerea c ilor libere între sta iile vecine, se face personal de c tre IDM dispozitori sau de 
c tre IDM locali ti, dup  caz, numai prin instala iile TC pentru cererea i ob inerea c ilor libere.   
   (2) Pentru toate sistemele de circula ie, IDM, imediat dup  luarea serviciului în primire, comunic  IDM din sta iile vecine, prin circuitul telefonic special 
afectat pentru cererea i ob inerea c ilor libere, func ia i numele lui; comunicarea se noteaz  în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, cu num r 
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i or , atât de c tre IDM care o transmite, cât i de c tre IDM care o prime te. Dac  exist  dubii asupra identit ii persoanei care face aceast  comunicare, 
IDM solicit  operatorului de circula ie s  confirme identitatea acesteia.   
   (3) În cazul în care circuitele telefonice utilizate pentru cererea i ob inerea c ilor libere sunt defecte, se poate întrebuin a unul din urm toarele mijloace de 
comunica ii:   
   a) circuitul telefonic pentru posturile de barier  din linie curent , acolo unde exist ;   
   b) circuitul telefonic cu operatorul de circula ie;   
   c) alte circuite telefonice CFR;   
   d) circuitul telefonic din re eaua public , dac  exist ;   
   e) radiotelefoane din re eaua proprie CFR.   
   (4) Trecerea de la circuitele telefonice utilizate pentru c ile libere, la celelalte mijloace de comunica ii, se face numai în urma unui schimb de telefonograme 
între IDM respectivi.   
   (5) În cazul în care IDM dintr-o sta ie nu poate lua leg tura cu IDM din sta ia vecin , prin nici unul din circuitele telefonice men ionate, se procedeaz  
conform prevederilor din prezentul regulament, referitoare la întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie.   
   Art. 192. -  (1) Cererea c ii libere, acordarea, ob inerea, consim mântul privind acordarea c ii libere, neacordarea sau anularea c ii libere, precum i 
avizele de plecare/trecere i reavizele de sosire ale trenurilor se înregistreaz  în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (2) Înregistr rile se fac numai de IDM care cere i ob ine calea liber , respectiv acord  calea liber  sau consim mântul pentru calea liber , în registrul 
unificat de c i libere, comenzi i mi care, cu cerneal  sau past  de culoare albastr  sau neagr , în momentul primirii sau transmiterii comunic rii.   
   (3) În registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care nu se admit ters turi. Orice înscriere gre it  se anuleaz  printr-o linie, iar datele corecte se înscriu 
din nou. Ruperea filelor din registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care este interzis .   
   Art. 193. -  În cazul primirii trenurilor, în sta iile în care IDM dispozitor este ajutat de c tre IDM localist, pentru primirea i transmiterea c ii libere, avizului de 
plecare i reavizului de sosire, se procedeaz  astfel:   
   a) IDM localist acord  cale liber  sta iei vecine pentru un tren, numai dup  ce IDM dispozitor înscrie observa iile i semneaz  în registrul unificat de c i 
libere, comenzi i mi care, notând ora; în lipsa observa iilor, IDM dispozitor semneaz  notând numai ora;   
   b) dup  primirea avizului de plecare a trenului de la sta ia vecin , IDM localist îl înregistreaz  i îl aduce verbal la cuno tin a IDM dispozitor;   
   c) dup  gararea trenului, IDM dispozitor comunic  verbal ora gar rii c tre IDM localist, care o înregistreaz  în registrul unificat de c i libere, comenzi i 
mi care;   
   d) dup  înregistrarea orei de garare, IDM localist transmite reavizul de sosire sta iei vecine care a expediat trenul.   
   Art. 194. -  În cazul expedierii trenurilor, în sta iile în care IDM dispozitor este ajutat de c tre IDM localist, pentru cererea i ob inerea c ii libere se 
procedeaz  dup  cum urmeaz :   
   a) IDM dispozitor, având trenul gata de expediere, solicit  verbal IDM localist s  cear  cale liber  sta iei spre care urmeaz  s  se expedieze trenul;   
   b) cererea i ob inerea c ii libere, precum i eventuale observa ii sunt aduse la cuno tin  IDM dispozitor, sub semn tur .   
   Art. 195. -  În cazurile prev zute la art. 189 i art. 190, IDM localist transmite operatorului de circula ie datele privind circula ia trenului prin sta ie.   
   Art. 196. -  (1) Când circula ia trenurilor se face pe baza în elegerii telefonice, IDM trebuie s  cear  i s  acorde cale liber  cu urm toarele formule:   
   a) IDM din sta ia expeditoare cere cale liber  cu:   
    Formula nr. 1   
    "Din ........ num rul .......... ora ..... .   
    Liber trenul num rul .......... "   
   b) IDM din sta ia primitoare r spunde cu:   
    Formula nr. 2   
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    "Din ........ num rul .......... ora ..... .   
    Primesc trenul num rul ........ .   

Semn tura ..................."   
 
    În cazul expedierii trenului spre sta ia vecin , cu oprire neprev zut  în mers, în linie curent , calea liber  se cere i se acord  cu formulele 1 i 2 la care se 
adaug  men iunea:   
    "cu oprire la km ...... timp de ...... minute".   
   c) dac  trenul pentru care se cere cale liber  nu poate fi primit din motive justificate, IDM din sta ia primitoare r spunde imediat cu:   
    Formula nr. 3   
    "Calea ocupat .   

Semn tura ..................."   
 
    Aceast  formul  nu trebuie s  con in  preambul.   
    Dup  eliminarea cauzelor care au împiedicat primirea trenului, IDM din sta ia primitoare cheam  din proprie ini iativ  sta ia expeditoare, solicitând repetarea 
cererii de cale liber .   
   d) dac  trenul pentru care s-a ob inut cale liber , din anumite motive nu poate fi expediat, IDM din sta ia expeditoare anuleaz  calea liber  cu:   
    Formula nr. 4   
    "Din ........ num rul .......... ora ..... .   
    Trenul num rul .......... re inut în sta ia ..........   
    Calea liber num rul ...... se anuleaz .   

Semn tura ......".   
 
    Dac  pentru trenul respectiv s-a dat i comanda de ie ire, IDM anuleaz  mai întâi comanda de ie ire i numai dup  aceea anuleaz  calea liber .   
   e) dac  trenul pentru care s-a acordat cale liber  nu mai poate fi primit, IDM din sta ia primitoare transmite sta iei expeditoare telefonograma cu:   
    Formula nr. 5   
    "Din ........ num rul ......... ora ......   
    Re ine i trenul num rul ...... în sta ia ......... din cauza ..........   

Semn tura ........".   
 
    Dac  re inerea trenului este posibil , IDM din sta ia expeditoare anuleaz  mai întâi comanda de ie ire i numai dup  aceea r spunde sta iei primitoare cu 
formula nr. 4; în cazul în care trenul a plecat, IDM din sta ia expeditoare comunic  avizul de plecare.   
    Dac  la cererea i ob inerea c ii libere a participat i IDM de la un post de mi care din linie curent , formulele 4 i 5 se transmit i acestuia.   
   f) în cazul în care IDM dintr-o sta ie situat  pe o sec ie de circula ie înzestrat  cu BLA, nu mai poate primi trenuri la sector de bloc, acesta transmite sta iei 
expeditoare telefonograma cu:   
    Formula nr. 6   
    "Din .......... num rul .......... ora ...... .   
    Nu mai expedia i trenuri la sector de bloc din cauza ...................... .   

Semn tura .........".   
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   g) dup  înl turarea cauzelor care nu au permis primirea trenurilor la sector de bloc; IDM transmite sta iei expeditoare, telefonograma cu:   
    Formula nr. 7   
    "Din .......... num rul .......... ora ...... .   
    Expedia i trenurile la sector de bloc.   

Semn tura ............".   
 
    Pe sec iile de circula ie cu cale dubl  înzestrate cu BLA cu sens banalizat, formulele nr. 6 i nr. 7 se completeaz  cu una din men iunile: "pe firul I", "pe firul 
II" sau "pe ambele fire", dup  caz.   
    Pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA, în cazul efectu rii manevrei cu dep irea limitei incintei sta iei, se transmite mai întâi formula nr. 6 sta iei spre 
care urmeaz  s  se fac  dep irea limitei incintei sta iei. Dup  retragerea i oprirea manevrei în incinta sta iei, se va transmite formula nr. 7.   
   h) în cazul în care între dou  sta ii vecine exist  o linie sau o grup  de linii apar inând unui operator economic, racordate din linia curent  i deservite de un 
post ajut tor de mi care în linie curent , la îndrumarea trenului/convoiului de manevr  pe aceste linii, sta ia expeditoare cere cale liber  de la sta ia vecin  cu 
formula nr. 1, la care adaug  men iunea:   
    "cu destina ia linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ............".   
    IDM din sta ia vecin  r spunde cu:   
    Formula nr. 8   
    "Din ............. num rul .......... ora ....... .   
    Pute i expedia trenul/convoiul de manevr  num rul ........... pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ......   

Semn tura ................".   
 
    În acest caz, dup  gararea trenului/convoiului de manevr  pe linia respectiv , IDM de la postul ajut tor de mi care manipuleaz  i asigur  macazurile, 
deservite de acest post, în pozi ia normal  i raporteaz  gararea complet  a trenului/convoiului de manevr  c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine 
postul ajut tor de mi care. Numai dup  aceasta IDM dispozitor transmite reavizul de sosire sta iei vecine i din acest moment linia curent  devine liber  
pentru circula ia trenurilor.   
   i) în cazul expedierii trenului/convoiului de manevr  de pe linia sau grupa de linii prev zute la lit. h), c tre una din sta iile vecine, în urma solicit rii verbale a 
IDM care deserve te postul ajut tor de mi care în linie curent , IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul ajut tor de mi care în linie curent  cere cale 
liber  sta iei vecine cu formula nr. 1 la care se adaug  men iunea:   
    "de pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ......... la sta ia .........".   
    IDM din sta ia vecin  r spunde cu:   
    Formula nr. 9   
    "Din ................ num rul .......... ora ...... .   
    Pute i expedia trenul/convoiul de manevr  num rul ........... pe linia (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ...... la 
sta ia ....................   

Semn tura .......".   
 
    În acest caz, dup  sosirea trenului/convoiului de manevr  în sta ie i dup  primirea raport rii de la IDM care deserve te postul ajut tor de mi care în linie 
curent , c  macazurile au fost manipulate i asigurate în pozi ia normal , IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul, transmite sta iei vecine reavizul de 
sosire i numai dup  aceasta linia curent  devine liber  pentru circula ia trenurilor.   
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   j) în cazul în care între dou  sta ii vecine exist  o linie de cale ferat  apar inând unui operator economic cu racordare în linie curent , deservit  de un post 
de macazuri în linie curent , pentru îndrumarea pe linia respectiv  a unui tren/convoi de manevr  cu înapoiere în sta ia de îndrumare, cererea c ii libere de 
c tre IDM din sta ia expeditoare, de la sta ia vecin , se face cu formula 1 la care se adaug  men iunea:   
    "pe linia ferat  industrial  (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei de linii) - ......... cu înapoiere în sta ia ........ ora ......".   
    IDM din sta ia vecin  r spunde cu:   
    Formula nr. 10   
    "Din .......... num rul .......... ora ...... .   
    Pute i expedia trenul/convoiul de manevr  - num rul - ....... pe linia ferat  industrial  (grupa de linii) - denumirea operatorului economic (denumirea grupei 
de linii) - ............ cu înapoiere în sta ia ....... ora ......   

Semn tura ............".   
 
    În acest caz, dup  înapoierea trenului/convoiului de manevr  în sta ie i dup  primirea raport rii c  macazurile de la postul de macazuri în linie curent  au 
fost manipulate i asigurate în pozi ia normal , IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul, transmite sta iei vecine reavizul de sosire i numai dup  
aceasta linia curent  devine liber  pentru circula ia trenurilor.   
    Din momentul ob inerii c ii libere i pân  în momentul transmiterii reavizului de sosire, dup  înapoierea trenului/convoiului de manevr  în sta ie, linia 
curent  dintre cele dou  sta ii vecine se consider  ocupat .   
   (2) În cazul în care la schimbul de telefonograme este necesar, ca pe lâng  sta ia expeditoare i sta ia primitoare, s  participe i alte sta ii sau posturi de 
mi care, acestea, dac  nimic nu se opune, vor consim i la calea liber  cu:   
    Formula nr. 11   
    "Din ............ num rul ......... ora ......   
    Consimt.   

Semn tura ............".   
 
    Prevederi de am nunt cu privire la utilizarea formulei nr. 11 se stabilesc în PTE.   
   (3) În cazul în care un operator de manevr  feroviar  sau de transport feroviar trebuie s  efectueze manevr  cu ie irea convoiului de manevr  de pe liniile 
sta iei în linie curent , cu dep irea limitei incintei sta iei i înapoierea acestuia pe liniile sta iei, pentru cererea i acordarea c ii libere se utilizeaz  formulele 1 
respectiv 10, cu adaptarea termenilor corespunz tori la situa ia concret . În acest caz, dup  înapoierea convoiului de manevr  pe liniile sta iei, IDM dispozitor 
transmite reavizul de sosire sta iei vecine i din acest moment linia curent  devine liber  pentru circula ia trenurilor.   
   (4) În cazul în care un operator de manevr  feroviar  sau de transport feroviar trebuie s  efectueze manevr  cu ie irea convoiului de manevr  de pe linia 
unui operator economic deservit de un post ajut tor de mi care în linie curent , cu înapoiere pe linia operatorului economic, pentru cererea i acordarea c ii 
libere se utilizeaz  formulele 1 i 10, cu adaptarea termenilor corespunz tori la situa ia concret . În acest caz, dup  gararea convoiului de manevr  pe linia 
operatorului economic, IDM de la postul ajut tor de mi care manipuleaz  i asigur  macazurile de la post în pozi ia normal  i raporteaz  gararea complet  a 
trenului/convoiului de manevr  c tre IDM dispozitor din sta ia de care apar ine postul ajut tor de mi care; numai dup  aceasta, IDM dispozitor transmite 
reavizul de sosire sta iei vecine i din acest moment linia curent  devine liber  pentru circula ia trenurilor.   
   (5) În cazul expedierii unui tren cu locomotiv  împing toare, care circul  nelegat  la tren i frân , pân  la un anumit punct din linie curent , de unde 
locomotiva împing toare se înapoiaz  în sta ia de expediere, calea liber  se cere i se acord  cu formulele nr. 1 i 2, la care se adaug  men iunea:   
    "cu locomotiv  împing toare nelegat  la tren i frân , care de la km ........ se înapoiaz  în sta ia ................ ."   
   (6) În cazul expedierii unui tren pe linie fals , formulele de cale liber  se completeaz  cu men iunea: "pe linie fals ".   
   (7) ABROGAT   
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   (8) În cazul în care IDM din sta ia vecin  trebuie în tiin at asupra unor condi ii speciale de primire a trenului, precum i în cazul în care mecanicul trebuie s  
fie în tiin at asupra unor condi ii speciale de circula ie, în cererea i acordarea c ii libere se men ioneaz  i aceste condi ii.   
 

SEC IUNEA a 12-a 
Reglement ri privind ocuparea liniei curente   

 
   Art. 197. -  (1) Ocuparea liniei curente de c tre un tren se face numai în baza ordinului de plecare.   
   (2) Ordinul de plecare pentru trenurile de c l tori sau mixte se d  de c tre:   
   a) IDM prin semnalul "pornirea trenului" i indica ia de liber a semnalului de ie ire al fiec rei linii, acolo unde exist . În cazul în care nu exist  semnal de 
ie ire de la linia respectiv  sau exist  semnal de ie ire de grup, f r  indicator de linie sau cu indicator de linie stins iar în sta ie se afl  mai multe trenuri de 
expediat în aceea i direc ie, IDM d  semnalul "pornirea trenului" de lâng  locomotiva trenului care se expediaz ;   
   b) un agent, prin semnalul "pornirea trenului" i indica ia de liber a semnalului de ie ire, în sta iile de pe sec iile cu sistem de circula ie dispecer sau în 
anumite sta ii înzestrate cu instala ii CED sau CE, cu aprobarea administratorul infrastructurii feroviare;   
   c) eful de tren sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frân  de c tre mecanic din 
postul de conducere, conductorul de tren autorizat pentru manipularea instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru 
men inerea pe loc a acestora la manevr  i/sau în circula ia trenurilor în cazul conducerii simplificate, prin semnalul «pornirea trenului», în haltele de c l tori, 
punctele de oprire în linie curent  i în punctele de sec ionare de pe sec iile cu sistem de circula ie dispecer f r  IDM sau alt agent, precum i în cazurile de 
oprire neprev zut  a trenului în linie curent .   
   (3) Semnalul "pornirea trenului" pentru trenurile de c l tori sau mixte se d  dintr-un loc vizibil, astfel încât s  poat  fi perceput în mod direct de c tre 
personalul de locomotiv  i s  poat  fi confirmat de c tre mecanic prin semnal acustic "pornire sau aten ie" dat cu fluierul locomotivei.   
   (4) În cazul conducerii simplificate, când cl direa sta iei se afl  pe partea stâng  a sensului de mers, mecanicul se deplaseaz  în stânga cabinei locomotivei 
pentru a percepe semnalul "pornirea trenului", dat de c tre IDM sau un agent; mecanicul procedeaz  în mod similar i în cazul în care semnalul "pornirea 
trenului" este dat de c tre eful de tren, iar peronul se afl  pe partea stâng  a sensului de mers.   
   (5) Ordinul de plecare la celelalte trenuri se d  prin:   
   a) indica ia de liber a semnalului de ie ire, în sta ii cu semnal de ie ire la fiecare linie;   
   b) indica ia de liber a semnalului luminos de ie ire de grup i a indicatorului de linie;   
   c) indica ia de liber a semnalului luminos de ie ire de grup, f r  indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins i semnalul "pornirea trenului" dat de c tre 
IDM, de lâng  locomotiva trenului care se expediaz ;   
   d) indica ia de liber a semaforului de ie ire de grup i semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM, de lâng  locomotiva trenului care se expediaz ;   
   e) semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM, de lâng  locomotiva trenului care se expediaz , în cazul în care nu exist  semnal de ie ire.   
   Art. 198. -  (1) În cazurile prev zute la art. 197 alin. (5) literele c), d) i e) când semnalul "pornirea trenului" nu poate fi dat de lâng  locomotiv  de c tre IDM, 
ordinul de plecare a trenului se d  prin ordin de circula ie cu men iunea "Liber de la linia ..... la sta ia ........." înmânat mecanicului, din ordinul IDM, de c tre un 
alt agent din subordinea sa.   
   (2) În sta iile cu semnale de ie ire neintroduse în bloc sau neînzestrate cu semnale de ie ire, înmânarea ordinului de circula ie se poate face numai dup  
raportarea execut rii comenzii de ie ire. În aceste cazuri IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu 
formula:   
    "Expedia i trenul num rul ........ de la linia .......", la care se adaug  i eventualele observa ii.   
    Acarul, respectiv revizorul de ace completeaz  direct ordinul de circula ie cu num rul trenului, data i eventualele observa ii, precum i men iunea:   
    "Liber de la linia ...... la sta ia ...........", repet  ordinul, semneaz  i înmâneaz  originalul ordinului de circula ie mecanicului, care semneaz  pe copie.   
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   (3) Înmânarea ordinului de circula ie se face numai în cazul în care nu s-a executat sau nu se execut  alt  comand  de ie ire/trecere în aceea i direc ie de 
mers.   
   (4) Mecanicul pune trenul în mi care numai dup  primirea ordinului de circula ie i a indica iei de liber a semnalului de ie ire, dac  acesta exist .   
   (5) În sta iile cu semnal de ie ire de grup neînzestrat cu indicator de linie, care se pune pe liber numai la comanda dat  prin bloc de c tre IDM dispozitor, 
ordinul de circula ie se poate înmâna i înaintea execut rii comenzii în bloc.   
   (6) În cazul în care ordinul de circula ie a fost înmânat mecanicului i se impune re inerea trenului în sta ie, ordinul de circula ie se retrage imediat de la 
mecanic, se anuleaz  i se ata eaz  la copia r mas  la carnet.   
   (7) În cazul în care este necesar s  se aduc  la cuno tin  mecanicilor dispozi ii speciale privind circula ia trenurilor de marf  sau a celor care circul  în 
condi iile acestora - în sta iile înzestrate cu semnale de ie ire la fiecare linie sau semnal luminos de ie ire de grup prev zut cu indicator de linie în stare de 
func ionare - manipularea semnalului de ie ire pe liber se face numai dup  ce IDM a înmânat sau s-a convins c  ordinul de circula ie a fost înmânat 
mecanicului.   
   Art. 199. -  Trecerea trenurilor care circul  f r  oprire prin punctele de sec ionare se face pe baza indica iei de liber a semnalului de ie ire, iar prin punctele 
de sec ionare f r  semnal de ie ire, se face pe baza semnalului "trecerea f r  oprire" dat de c tre IDM.   
   Art. 200. -  Ordinul de plecare pentru trenurile care pleac  dintr-un punct de sec ionare, pe timp cu vizibilitate redus  sau când nu se poate observa de c tre 
mecanic indica ia de liber a semnalului de ie ire, în cazul tuturor sistemelor de circula ie, se d  prin:   
   a) semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM de lâng  locomotiv , la trenurile de c l tori i mixte;   
   b) ordin de circula ie înmânat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marf .   
   Art. 201. -  (1) În cazul în care locomotiva trenului se afl  dup  semnalul de ie ire, ordinul de plecare se d  prin ordin de circula ie înmânat mecanicului, în 
care se men ioneaz  indica ia semnalului de ie ire i se completeaz  cu:   
    "Trenul num rul ...... este liber la sta ia ........".   
   (2) În sta iile situate pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA, dac  locomotiva trenului se afl  dup  semnalul de ie ire, în cazul în care acesta nu se poate 
pune pe "liber", pentru expediere se procedeaz  ca i în cazul defect rii semnalului luminos de ie ire.   
   Art. 202. -  (1) În cazul în care dup  darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta sta iei înzestrat  cu semnal de ie ire, continuarea mersului se 
face astfel:   
   a) dac  locomotiva trenului a oprit înaintea semnalului de ie ire, continuarea mersului se face numai dup  înl turarea cauzelor care au impus oprirea, pe 
baza indica iei de liber a semnalului de ie ire. Dac  semnalul de ie ire nu se poate manipula pe liber, continuarea mersului se face în condi iile prev zute 
pentru dep irea semnalului de ie ire pe oprire;   
   b) dac  locomotiva trenului a oprit dup  dep irea semnalului de ie ire cu indica ia de "liber", continuarea mersului se face conform prevederilor art. 201 
alin. (1), dup  înl turarea cauzelor care au impus oprirea;   
   c) dac  trenul a fost expediat cu semnalul de ie ire pe oprire i locomotiva trenului a oprit înaintea semnalului de ie ire sau dup  dep irea lui, continuarea 
mersului se face dup  înl turarea cauzelor care au impus oprirea, i în baza ordinului de circula ie care a fost înmânat mecanicului, la expediere;   
   d) dac  trenul a fost expediat dintr-o sta ie de pe o sec ie de circula ie înzestrat  cu BLA cu semnalul de ie ire pe liber i trenul a oprit dup  ce locomotiva a 
dep it semnalul de ie ire pe oprire, din cauza schimb rii indica iei acestuia în fa a trenului, pentru expedierea trenului se procedeaz  ca i în cazul defect rii 
semnalului luminos de ie ire din sta iile de pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA;   
   e) în cazul în care trenul a fost expediat cu semnalul de ie ire pe liber dintr-o sta ie de pe o sec ie f r  BLA i locomotiva trenului a oprit dup  dep irea 
semnalului de ie ire pe oprire, din cauza schimb rii indica iei acestuia în fa a trenului, continuarea mersului se face dup  verificarea parcursului de ie ire i 
numai în baza ordinului de circula ie, cu men iunea:   
    "Liber la sta ia ...... circula i cu viteza de cei mult 20 km/or  în zona macazurilor la ie ire".   
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   (2) În sta iile neînzestrate cu semnal de ie ire, continuarea mersului se face dup  înl turarea cauzelor care au impus oprirea, respectând ordinul de 
circula ie ce a fost înmânat la expediere.   
   (3) În cazurile prev zute la art. 201 i art. 202 alin (1), înmânarea ordinului de circula ie se poate face, din ordinul IDM i de c tre un alt agent din 
subordinea acestuia.   
 

SEC IUNEA a 13-a 
Circula ia trenurilor dup  sistemul în elegerii telefonice   

 
   Art. 203. -  Circula ia trenurilor dup  sistemul în elegerii telefonice se face la interval de sta ie, pe baz  de cale liber .   
   Art. 204. -  (1) Dup  acordarea c ii libere sta iei vecine i înregistrarea ei în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, pentru primirea trenurilor, 
IDM dispozitor este obligat s  execute în ordine urm toarele:   
   a) s  înregistreze avizul de plecare transmis de c tre sta ia vecin ;   
   b) s  dea ordin de retragere i oprire a manevrei, precum i de verificare a liniei de primire i a parcursului de intrare a trenului;   
   c) s  se conving  c  manevra a fost retras  i oprit  i s  urm reasc  sau s  ia parte efectiv la verificarea liniei;   
   d) s  dea dispozi ie de închidere a barierei/barierelor, respectiv s  închid  bariera/barierele din sta ie;   
   e) s  dea comand  de intrare a trenului, respectiv s  execute în bloc parcursul de intrare i s  verifice pe luminoschem  sau pe display, executarea corect  
a parcursului; comanda de intrare a trenului se d  numai dup  verificarea i constatarea st rii de liber a liniei de primire;   
   f) s  manipuleze personal semnalul de intrare pe liber sau s  dea dispozi ie revizorului de ace, respectiv acarului, pentru manipularea semnalului de intrare 
pe liber;   
   g) s  întâmpine trenul i s -l supravegheze prin defilare pân  la garare;   
   h) s  se conving  c  trenul a garat;   
   i) s  transmit  sta iei vecine reavizul de sosire;   
   j) s  raporteze operatorului de circula ie ora gar rii trenului i linia pe care a garat.   
   (2) IDM dispozitor verific  indica ia semnalului de intrare prin indicatorul repetitor din biroul de mi care, acolo unde exist , sau prin raportarea acarului sau a 
revizorului de ace care a manipulat semnalul.   
   (3) Semnalul de intrare se manipuleaz  pe liber pentru fiecare tren în parte.   
   (4) În sta iile situate pe sec ii de circula ie pe care panta medie ponderat  spre sta ie, pe distan a de frânare înaintea semnalului de intrare dep e te 150/00, 
iar parcursul de primire a trenului nu este liber, se interzice IDM dispozitor s  acorde cale liber  sta iei vecine pentru expedierea unui tren.   
   Art. 205. -  Pentru expedierea trenurilor, IDM dispozitor este obligat s  execute în ordine urm toarele:   
   a) s  dea ordin de retragere i oprire a manevrei, precum i de verificare a parcursului de ie ire;   
   b) s  se conving  c  linia curent  pân  la sta ia vecin  nu este ocupat  cu trenuri sau cu vehicule care se pot scoate de pe linie cu bra ele i care circul  pe 
baz  de cale liber ;   
   c) s  cear  i s  ob in  cale liber  de la sta ia vecin  spre care se expediaz  trenul i s  o înregistreze imediat în registrul unificat de c i libere, comenzi i 
mi care;   
   d) s  dea dispozi ie de închidere a barierei/barierelor, respectiv s  închid  bariera/barierele din sta ie;   
   e) s  anun e trenul la posturile de barier  din linie curent ;   
   f) s  dea comand  de ie ire a trenului, respectiv s  execute în bloc parcursul de ie ire i s  verifice pe luminoschem  sau pe display, executarea corect  a 
parcursului;   



71 

   g) s  manipuleze personal sau s  dispun  prin bloc manipularea semnalului de ie ire pe liber, iar în sta iile prev zute cu încuietori cu chei f r  bloc, s  dea 
dispozi ie revizorului de ace sau acarului pentru manipularea semnalului de ie ire pe liber; semnalul de ie ire se manipuleaz  pe liber pentru fiecare tren în 
parte, dup  efectuarea comenzii de ie ire;   
   h) s  verifice indica ia de liber a semnalului de ie ire prin semnalele repetitoare din biroul de mi care sau prin raportarea acarului respectiv a revizorului de 
ace care a manipulat semnalul în cazul în care nu exist  semnale repetitoare în biroul de mi care;   
   i) s  dea personal semnalul "pornirea trenului", respectiv s  transmit  ordinul de plecare a trenului conform reglement rilor privind ocuparea liniei curente;   
   j) s  supravegheze prin defilare ie irea trenului i s  înregistreze raportarea ie irii complete a trenului din sta ie;   
   k) s  transmit  sta iei vecine avizul de plecare;   
   l) s  raporteze operatorului de circula ie ora plec rii i linia de pe care a plecat trenul.   
 

SEC IUNEA a 14-a 
Circula ia trenurilor dup  sistemul blocului de linie automat   

 
   Art. 206. -  Pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA, circula ia trenurilor se face la intervale de sector de bloc.   
   Art. 207. -  Pentru primirea trenului, IDM dispozitor este obligat s  execute în ordine urm toarele:   
   a) s  înregistreze avizul de plecare a trenului, transmis de la sta ia vecin ;   
   b) s  dea ordin de retragere i oprire a manevrei;   
   c) s  închid , respectiv s  dea ordin de închiderea barierelor din incinta sta iei;   
   d) s  verifice pe luminoschem  sau pe display dac  linia de primire i parcursul de intrare sunt libere;   
   e) s  execute parcursul de intrare, respectiv s  manipuleze semnalul de intrare pe liber i s  verifice pe luminoschem  sau pe display executarea corect  a 
parcursului;   
   f) s  întâmpine trenul i s -l supravegheze prin defilare pân  la garare;   
   g) s  se conving  c  trenul a garat;   
   h) s  înregistreze ora i linia gar rii, s  transmit  reavizul de sosire atunci când este cazul i s  raporteze operatorului de circula ie.   
   Art. 208. -  (1) În cazul circula iei trenurilor dup  sistemul BLA, trenul se expediaz  f r  consim mântul prealabil al IDM dispozitor din sta ia primitoare 
vecin , pe baza indica iei de liber a semnalului luminos de ie ire.   
   (2) Pentru expedierea unui tren, IDM dispozitor este obligat s  execute în ordine urm toarele:   
   a) s  se conving  c  linia curent  pân  la sta ia vecin  nu este ocupat  de UAM sau de vehicule cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele;   
   b) s  verifice primirea reavizului de sosire de la sta ia vecin , dac  este cazul;   
   c) s  retrag  i s  opreasc  manevra;   
   d) s  închid , respectiv s  dea ordin de închidere a barierelor din incinta sta iei;   
   e) s  anun e trenul la posturile de barier  din linie curent ;   
   f) s  execute parcursul de ie ire i s  verifice pe luminoschem  sau pe display dac  acesta corespunde pentru trenul, linia i direc ia comandat  i dac  
semnalele de ie ire, respectiv de parcurs, acolo unde exist , sunt pe liber;   
   g) s  dea personal semnalul "pornirea trenului" sau s  transmit  ordinul de plecare al trenului;   
   h) s  supravegheze trenul prin defilare la plecarea sau trecerea acestuia;   
   i) s  verifice pe luminoschem  sau pe display, ie irea complet  a trenului;   
   j) s  transmit  sta iei vecine avizul de plecare;   
   k) s  raporteze operatorului de circula ie ora plec rii/trecerii trenului, precum i linia de expediere/trecere.   
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   (3) UAM i trenurile care au în compunere vehicule feroviare care nu unteaz  sigur nu se expediaz  la sector de bloc între ele. Aceste vehicule sau trenuri 
se pot expedia dup  un tren (care unteaz  sigur) la sector de bloc. Expedierea altui tren dup  acestea se face numai dup  primirea reavizului de sosire de la 
sta ia vecin .   
    În cazul sta iilor înzestrate cu instala ii CED sau CE, în PTE se stabilesc prevederi de am nunt privind modul de verificare a st rii de liber pe teren a 
sec iunilor izolate dup  expedierea/trecerea sau gararea trenurilor care au în compunere vehicule feroviare care nu unteaz  sigur.   
   (4) În cazul în care necesit ile impun expedierea unui tren de pe o linie neînzestrat  cu semnal luminos de ie ire, expedierea se face în condi iile prev zute 
pentru cazurile defect rii semnalului luminos de ie ire.   
   (5) În cazul în care pentru expedierea unui tren, orientarea automat  a BLA nu este posibil , este necesar  schimbarea orient rii BLA din butoanele special 
destinate; pentru aceasta IDM dispozitor face mai întâi verificarea liniei curente împreun  cu operatorul de circula ie i cu IDM dispozitor din sta ia vecin , 
astfel cum este prev zut la art. 190 alin. (2) i dac  linia curent  este liber  se consider  deranjament al instala iei, se consemneaz  în RRLISC, procedându-
se în continuare conform prevederilor din instruc iunile de manipulare a instala iilor.   
   (6) Înapoierea în sta ie a unui tren expediat pân  la un punct din linie curent , respectiv a locomotivei împing toare nelegat  la tren, se face în baza 
condi iilor fixate prin ordinul de circula ie.   
   Art. 209. -  (1) Dac  mecanicul unui tren constat  c  dou  sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indica ia ro u, dau indica ii dubioase 
sau sunt stinse, este obligat s  comunice prin radiotelefon c tre IDM dispozitor din prima sta ie, denumirea semnalelor luminoase de trecere ale BLA care dau 
indica ia ro u, dau indica ii dubioase sau sunt stinse. În cazul în care radiotelefonul nu func ioneaz , mecanicul opre te trenul în prima sta ie, chiar dac  
acesta nu are oprire i comunic  IDM dispozitor cele constatate.   
   (2) Dup  primirea i înscrierea în RRLISC a comunic rii prev zute la alin. (1), IDM dispozitor avizeaz  operatorul de circula ie i personalul de între inere a 
instala iilor SCB. Pân  în momentul stabilirii de c tre personalul de între inere a instala iilor a cauzelor nefunc ion rii semnalelor luminoase de trecere ale BLA 
i a condi iilor de circula ie, circula ia trenurilor se face în baza în elegerii telefonice - cale liber , atât pe linie simpl , cât i pe linie dubl .   

   (3) Primul tren care se expediaz  pe baz  de cale liber  trece f r  s  opreasc  în fa a semnalelor luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate 
c tre IDM dispozitor conform alin. (1), exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de avarie la trecerile la nivel, 
circulând cu viteza de cel mult 20 km/h pân  la primul semnal luminos de trecere cu indica ie permisiv . Avizarea mecanicului se face de c tre IDM dispozitor 
din sta ia care expediaz  trenul, prin ordin de circula ie în care se men ioneaz  obligatoriu:   
   - "circula i pân  la sta ia ........... pe baza în elegerii telefonice - cale liber ";   
   - "nu opri i în fa a semnalelor luminoase de trecere .......... (denumirea BL urmat  de num rul semnalului) cu indica ia ro u, cu indica ii dubioase sau stinse, 
cu excep ia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de avarie la trecerile la nivel";   
   - "circula i cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de trecere .......... (denumirea BL urmat  de num rul 
semnalului)".   
    Mecanicul primului tren care circul  pe baza în elegerii telefonice - cale liber , comunic  prin radiotelefon c tre IDM dispozitor din prima sta ie cele 
constatate pe teren. IDM dispozitor înscrie constat rile comunicate de mecanic în RRLISC, iar mecanicul în foaia de parcurs.   
   (4) În cazul în care mecanicul primului tren care a fost expediat pe baz  de cale liber  nu a constatat nimic deosebit în circula ie, urm torul tren se 
expediaz  tot pe baz  de cale liber  i va circula cu vitez  stabilit  f r  s  opreasc  în fa a semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indica ia ro u, cu 
indica ii dubioase sau stinse, care au fost men ionate în ordinul de circula ie înmânat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptând 
semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizeaz  de c tre IDM dispozitor din sta ia 
care expediaz  trenul, prin ordin de circula ie în care se men ioneaz :   
   - "circula i pân  la sta ia ........... pe baza în elegerii telefonice - cale liber ";   
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   - "circula i cu vitez  stabilit  f r  s  opri i în fa a semnalelor luminoase de trecere ............ (denumirea BL urmat  de num rul semnalului; se trec semnalele 
de trecere ale BLA men ionate în ordinul de circula ie înmânat mecanicului primului tren conform prevederilor de la alin. (3)) cu indica ia ro u, cu indica ii 
dubioase sau stinse, cu excep ia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de avarie la trecerile la nivel".   
   (5) Dac  în timpul circula iei trenurilor expediate în condi iile prev zute la alin. (3) i alin. (4) mecanicul constat , fa  de cele men ionate în ordinul de 
circula ie i alte semnale luminoase de trecere ale BLA cu indica ia ro u, cu indica ii dubioase sau care sunt stinse, va comunica aceasta IDM dispozitor din 
prima sta ie, conform prevederilor alin. (1). Dup  primirea comunic rii de c tre IDM, pentru expedierea i circula ia trenurilor, se procedeaz  conform 
prevederilor de la alin. (3) i alin. (4).   
   (6) Dac  mecanicul comunic  IDM dispozitor c  a constatat deterior ri la linie, se procedeaz  potrivit prevederilor din Partea a III-a, Cap. II, Sec iunea a 10-
a a prezentului regulament i cu respectarea celorlalte reglement ri specifice.   
   Art. 210. -  Când IDM dispozitor constat  c  BLA nu func ioneaz , va înscrie acest fapt în RRLISC, va aviza imediat operatorul de circula ie i personalul de 
între inere a instala iilor SCB; iar circula ia trenurilor se va face în baza în elegerii telefonice - cale liber . Pân  în momentul stabilirii de c tre personalul de 
între inere a cauzelor nefunc ion rii BLA i a condi iilor de circula ie, trenurile circul  în condi iile prev zute în Regulamentul de semnalizare CFR i 
instruc iunile de manipulare a instala iilor SCB din sta ia care expediaz  trenul; condi iile de circula ie se avizeaz  mecanicului prin ordin de circula ie.   
   Art. 211. -  (1) BLA poate fi declarat defect i scos din func iune, dac  este cazul, numai de c tre personalul de între inere a instala iilor SCB. Personalul de 
între inere a instala iilor SCB înscrie în RRLISC cauzele defect rii, scoaterea din func iune, precum i condi iile în care se face circula ia trenurilor sau le 
comunic  din linie curent  prin instala ii TC, caz în care înscrierea în RRLISC se face de c tre IDM dispozitor. IDM dispozitor comunic  operatorului de 
circula ie scoaterea din func iune a BLA i avizeaz  pe eful sta iei. Scoaterea din func iune a BLA este adus  la cuno tin  de c tre operatorul de circula ie 
tuturor sta iilor de pe sec ia respectiv , prin dispozi ie scris .   
   (2) În cazul scoaterii din func iune a BLA, avizarea mecanicului privind condi iile de circula ie prev zute la alin. (1), precum i alte condi ii de circula ie, se 
face prin ordin de circula ie de c tre IDM dispozitor din sta ia în care trenul are ultima oprire, pe baza dispozi iei operatorului de circula ie privind scoaterea din 
func iune a BLA. Dispozi ia se transmite tuturor sta iilor de pe sec ia pe care operatorul conduce circula ia trenurilor.   
   (3) Operatorul de circula ie stabile te împreun  cu IDM dispozitori trenurile care nu au fost avizate în ultima sta ie în care au avut oprire i dispune m suri 
de oprire a acestor trenuri i de avizare a mecanicilor asupra condi iilor de circula ie pe distan a de circula ie pe care BLA este scos din func iune.   
   Art. 212. -  În cazul în care scoaterea din func iune a BLA este programat  i avizat  din timp, ca urmare a execut rii unor lucr ri, iar personalul interesat, 
inclusiv al operatorilor de transport feroviar, este instruit din prescrip iile de lucru privind circula ia pe perioada lucr rilor - întocmite de administratorul 
infrastructurii feroviare - mecanicul nu se mai avizeaz  prin ordin de circula ie despre scoaterea din func iune a BLA. În acest caz semnalele luminoase de 
trecere ale BLA se semnalizeaz  conform Regulamentului de semnalizare CFR ca semnale scoase din func iune.   
   Art. 213. -  (1) Repunerea în func iune a BLA se face numai de c tre personalul de între inere a instala iilor SCB, care stabile te i condi iile de circula ie, 
dac  este cazul. În cazul în care repunerea în func iune a BLA se face dup  terminarea lucr rilor prev zute la art. 212, IDM care a primit comunicarea de 
repunere în func iune a BLA, încuno tin eaz  despre acest lucru pe operatorul de circula ie pentru verificarea liniei curente i trecerea la circula ia trenurilor pe 
baza BLA. Operatorul de circula ie avizeaz  toate sta iile de pe sec ia pe care conduce circula ia trenurilor despre repunerea în func iune a BLA i trecerea la 
circula ia trenurilor dup  sistemul BLA.   
   (2) Dup  repunerea în func iune a BLA, operatorul de circula ie împreun  cu IDM din sta iile care delimiteaz  distan a de circula ie pe care BLA a fost scos 
din func iune, stabilesc trenurile care au fost avizate despre scoaterea din func iune a BLA, dar au plecat din ultima sta ie cu oprire i care trebuie oprite 
pentru a se încuno tin a mecanicul prin ordin de circula ie, despre reluarea circula iei pe baza BLA.   
   Art. 214. -  Când instala ia TC a operatorului de circula ie nu func ioneaz , încuno tiin area mecanicului despre scoaterea din func iune, respectiv despre 
repunerea în func iune a BLA se face de c tre IDM din sta iile care delimiteaz  distan a de circula ie între care BLA a fost scos din func iune.   
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SEC IUNEA a 15-a 
Circula ia trenurilor dup  sistemul blocului de linie semiautomat   

 
   Art. 215. -  (1) Pe sec iile de circula ie înzestrate cu instala ii de bloc de linie semiautomat circula ia trenurilor se face la interval de sta ie. Expedierea 
trenurilor se face dup  ce s-a ob inut, prin aparatul de bloc, consim mântul de expediere al sta iei spre care se expediaz  trenul.   
   (2) Înainte de expedierea trenurilor, IDM trebuie s  stabileasc  în elegerea telefonic  cu IDM din sta ia vecin  pentru ob inerea consim mântului de 
expediere a fiec rui tren i cu operatorul de circula ie, pentru stabilirea ordinii de expediere a trenurilor.   
   (3) La primirea i expedierea trenurilor din sta iile situate pe sec ii de circula ie înzestrate cu bloc de linie semiautomat, IDM i acarii trebuie s  execute 
acelea i opera ii ca i cele prev zute în cadrul sistemului în elegerii telefonice, cu excep ia cererii i acord rii c ii libere.   
   (4) Dup  sosirea trenului, IDM pune pe oprire semnalul de intrare, dac  acesta nu revine automat pe oprire i d  prin bloc reavizul de sosire punctului de 
sec ionare vecin, numai dup  ce s-a convins c  trenul a garat.   
    În sta iile înzestrate cu instala ii CED deservite numai de IDM, acesta se convinge personal c  trenul a garat, conform modului de lucru stabilit în PTE.   
   Art. 216. -  (1) La întreruperea func ion rii blocului de linie semiautomat, precum i în cazul în care se expediaz  un tren de la o linie neînzestrat  cu semnal 
de ie ire, circula ia trenului se face pe baza în elegerii telefonice - cale liber , iar mecanicul este avizat prin ordin de circula ie c  trenul circul  pe baza 
în elegerii telefonice - cale liber .   
   (2) Pentru expedierea unui tren pân  la un punct din linie curent  sau la scoaterea unui convoi de manevr  dincolo de limita incintei sta iei, cu înapoiere în 
sta ia de expediere, IDM procedeaz  astfel:   
   a) cere aprobare de la operatorul de circula ie;   
   b) cere prin bloc consim mântul de expediere de la sta ia vecin ;   
   c) execut  comanda în bloc i pune pe liber semnalul de ie ire;   
   d) înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie în care men ioneaz  condi iile de circula ie sau manevr , precum i de înapoiere în sta ie.   
 

SEC IUNEA a 16-a 
Circula ia trenurilor la interval de post de mi care   

 
   Art. 217. -  (1) Circula ia trenurilor, în cazul în care între dou  sta ii exist  un post de mi care, se face utilizând formulele de la art. 196 alin. (1) i (2) dup  
cum urmeaz :   
   a) sta ia, care are de expediat un tren, cere cale liber  sta iei vecine cu formula nr. 1, la care sta ia vecin  - dac  nimic nu se opune - r spunde cu formula 
nr. 2, iar postul de mi care - dac  nimic nu se opune - cu formula nr. 11;   
   b) sta ia, care expediaz  trenul, transmite avizul de plecare simultan sta iei vecine i postului de mi care.   
   c) IDM de la postul de mi care, pe baza c ii libere dat  de sta ia vecin , manipuleaz  semnalul de trecere pe liber. Dup  trecerea trenului, IDM 
manipuleaz  semnalul pe oprire i transmite avizul de trecere a trenului simultan ambelor sta ii.   
   (2) Sta ia, care a expediat trenul, dac  mai are de expediat un tren într-o alt  direc ie de mers, la interval de post, dup  primirea avizului de trecere a 
primului tren pe la postul de mi care, cere cale liber  sta iei vecine, cu formula nr. 1, la care sta ia vecin  - dac  nimic nu se opune - r spunde cu formula nr. 
2, iar postul de mi care - dac  nimic nu se opune - cu formula nr. 11.   
   (3) IDM de la postul de mi care nu va pune semnalul de trecere pe liber pentru al doilea tren, decât dup  primirea reavizului de sosire pentru primul tren de 
la sta ia vecin .   
   (4) Avizele de plecare i reavizele de sosire trebuie s  înceap  cu denumirea punctului de sec ionare care face comunicarea.   
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   (5) Prevederi de am nunt, privind circula ia trenurilor la interval de post de mi care, se stabilesc în planurile tehnice de exploatare ale sta iilor adiacente 
postului de mi care.   
 

SEC IUNEA a 17-a 
Conducerea centralizat  a circula iei trenurilor   

 
   Art. 218. -  (1) Pe anumite sec ii de circula ie stabilite de administratorul infrastructurii feroviare publice, circula ia trenurilor se poate face utilizând sistemul 
denumit "conducerea centralizat  a circula iei trenurilor".   
   (2) Activitatea de mi care în punctele de sec ionare, posturile ajut toare de mi care i posturile de macazuri din linie curent  de pe aceste sec ii se 
efectueaz  de c tre un agent, denumit în continuare agentul punctului de sec ionare.   
   (3) Circula ia trenurilor i manevra pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, se execut  pe baza ordinelor operatorului de circula ie, 
transmise direct agen ilor punctelor de sec ionare.   
   (4) Agentul punctului de sec ionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar.   
   (5) Agentul punctului de sec ionare trebuie s  fie IDM în cazul punctelor de sec ionare cu mai mult de dou  direc ii de mers i în cazul punctelor de 
sec ionare care delimiteaz  sec ia de circula ie cu conducere centralizat , cu excep ia sta iilor înfundate.   
   (6) Administratorul infrastructurii feroviare publice poate stabili i alte cazuri decât cele de la alin. (5), în care agentul punctului de sec ionare trebuie s  fie 
IDM.   
   Art. 219. -  (1) În timpul execut rii serviciului pe sec ii cu "conducerea centralizat  a circula iei trenurilor" personalul este obligat s  respecte dispozi iile 
specifice acestui sistem de circula ie i dispozi iile cuprinse în reglement rile specifice în vigoare, care trebuie în elese i aplicate în totalitatea lor.   
   (2) Din punct de vedere al execut rii atribu iilor de serviciu, agen ii punctelor de sec ionare sunt în subordinea operatorului de circula ie.   
   (3) Personalul de locomotiv  i de tren care lucreaz  pe aceste sec ii de circula ie, este obligat s  execute dispozi iile operatorului de circula ie transmise 
prin agentul punctului de sec ionare.   
   Art. 220. -  (1) Cheile de la încuietorile macazurilor se p streaz  de c tre agentul punctului de sec ionare, în timpul pauzelor de circula ie pe tabloul de chei, 
iar în timpul primirii i expedierii trenurilor, cheile se pot p stra asupra agentului.   
   (2) În cazul în care agentul punctului de sec ionare are în subordine acar, cheile de la încuietorile macazurilor se p streaz  de c tre agent.   
   (3) Scoaterea cheilor de pe tabloul de chei, pentru efectuarea reviziilor, verific rii, îngrijirii, controlului st rii tehnice sau repar rii macazurilor/aparatelor de 
cale, se face numai cu aprobarea scris  a operatorului de circula ie.   
   Art. 221. -  (1) Agen ii punctelor de sec ionare i cei care deservesc posturile de macazuri din linie curent  i din haltele comerciale consemneaz  în 
registrul de dispozi ii pentru circula ia trenurilor dup  sistemul conducerii centralizate prezentarea la serviciu i rezultatul verific rii st rii de func ionare a 
liniilor, aparatelor de cale i instala iilor de siguran a circula iei pe care le deservesc. Aceste consemn ri sunt transmise prin telefonogram  operatorului de 
circula ie. Operatorul de circula ie noteaz  pe grafic num rul, ora transmiterii telefonogramei, numele i prenumele agen ilor care au transmis telefonogram , 
iar în RRLISC consemneaz  rezultatul verific rii i avizeaz  defectele constatate personalului de între inere a liniilor, respectiv instala iilor.   
   (2) În cazul apari iei unor deranjamente la instala iile de siguran a circula iei, în timpul serviciului, agentul punctului de sec ionare le înregistreaz  în RRLISC 
i le comunic  operatorului de circula ie în scris, cu num r i or . Operatorul de circula ie le înregistreaz  în RRLISC i avizeaz  personalul de între inere.   

   (3) În cazul în care punctul de sec ionare este deservit de c tre IDM, deranjamentele la instala iile de siguran a circula iei ap rute în timpul serviciului, se 
înscriu de acesta în RRLISC, avizând personalul de între inere i operatorul de circula ie.   
   Art. 222. -  (1) Manipularea macazurilor i a semnalelor, în vederea primirii/expedierii trenurilor, se face de cei care le deservesc, numai în baza dispozi iei 
scrise a operatorului de circula ie.   
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   (2) Manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei în punctele de sec ionare, precum i în linie curent , se face de c tre cei care le deservesc sau de 
c tre partida de tren, numai în baza dispozi iei scrise a operatorului de circula ie. În cazul manipul rii macazurilor la manevr  de c tre partida de tren, 
dispozi ia scris  a operatorului de circula ie este transmis  efului de tren prin agentul punctului de sec ionare.   
   (3) Dup  terminarea opera iilor care au impus manipularea macazurilor i dup  plecarea trenului care a manevrat, agentul punctului de sec ionare 
revizuie te macazurile, le readuce în pozi ie normal , dac  este cazul, le încuie i depune cheile pe tablou, dup  care raporteaz  aceasta operatorului de 
circula ie.   
   (4) În cazul manipul rii macazurilor de c tre partida de tren, dup  terminarea manevrei, conduc torul manevrei este obligat s  aduc  macazurile în pozi ie 
normal  i s  raporteze aceasta c tre agentul punctului de sec ionare, care procedeaz  conform celor prev zute la alin. (3).   
   Art. 223. -  (1) Ocuparea liniei curente de c tre un tren, care pleac  dintr-un punct de sec ionare, se face din dispozi ia scris  cu num r i or  a operatorului 
de circula ie, transmis  mecanicului prin ordin de circula ie, înmânat sub semn tur  de c tre agentul punctului de sec ionare i numai în baza indica iei de 
liber a semnalului de ie ire, acolo unde exist , precum i a semnalului "pornirea trenului", dat de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   (2) Ocuparea liniei curente de c tre un tren care circul  f r  oprire printr-un punct de sec ionare, se face din dispozi ia scris  a operatorului de circula ie, 
transmis  în scris cu num r i or , prin ordin de circula ie înmânat mecanicului sub semn tur , în ultimul punct de sec ionare în care trenul a avut oprire. 
Trecerea trenului prin punctul de sec ionare se face numai în baza indica iei de liber a semnalului de ie ire, acolo unde exist  sau a semnalului de "trecere 
f r  oprire" a trenului, dat de c tre agentul punctului de sec ionare, acolo unde nu exist  semnal de ie ire.   
   (3) Dispozi ia operatorului de circula ie pentru ocuparea liniei curente de c tre un tren, transmis  prin ordin de circula ie, con ine i eventualele condi ii de 
circula ie, înscrise de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   (4) În cazul în care agentul punctului de sec ionare este IDM, iar trenul de marf  se expediaz  de c tre revizorul de ace sau de c tre acar, ordinul de 
circula ie care con ine dispozi ia operatorului de circula ie pentru ocuparea liniei curente se înmâneaz , sub semn tur , mecanicului, din ordinul IDM; revizorul 
de ace sau acarul completeaz  direct ordinul de circula ie cu datele transmise de c tre IDM, cola ioneaz  con inutul împreun  cu acesta, dup  care îl 
semneaz , IDM transmite telefonic, revizorului de ace sau acarului, dispozi ia operatorului de circula ie pentru ocuparea liniei curente, numai dup  executarea 
comenzii de ie ire. În sta iile în care semnalul de ie ire se manipuleaz  pe liber numai în urma comenzii date prin instala ia SCB de c tre IDM, dispozi ia 
pentru ocuparea liniei curente se poate transmite revizorului de ace sau acarului i înainte de executarea comenzii.   
   (5) Mecanicul pune trenul în mi care, dup  ce a luat la cuno tin  con inutul ordinului de circula ie i numai pe baza indica iei de liber a semnalului de ie ire, 
dac  exist , precum i a semnalului "pornirea trenului" dat de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   Art. 224. -  (1) Când necesit ile impun oprirea trenului într-un punct de sec ionare, prin care trenul urma s  treac  - dup  mers - f r  oprire, acesta va fi 
oprit în baza indica iei semnalelor de circula ie, conform prevederilor din reglement rile specifice. Când punctul de sec ionare este înzestrat cu indicator 
permanent pentru acoperirea punctelor de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, trenurile vor fi oprite de personalul care 
deserve te punctul de sec ionare cu semnale de oprire, date cu instrumente portative.   
   (2) Suprimarea opririi unui tren de marf  într-un punct de sec ionare, în care dup  mers trenul are prev zut  oprire, se face numai pe baza dispozi iei 
operatorului de circula ie, transmis  mecanicului prin ordin de circula ie înmânat sub semn tur  în ultimul punct de sec ionare în care trenul are oprire.   
   Art. 225. -  (1) În punctele de sec ionare, de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, trenul se prime te numai pe linia stabilit  prin tabloul 
de sosire, plecare i garare a trenurilor, respectiv - în cazul trenurilor suplimentare - pe linia stabilit  de c tre operatorul de circula ie.   
   (2) Schimbarea liniei de garare a unui tren se poate face numai pe baza dispozi iei scrise a operatorului de circula ie.   
   Art. 226. -  (1) Intrarea trenului în punctele de sec ionare înzestrate cu semnale de intrare se face conform prevederilor din reglement rile specifice.   
   (2) Intrarea trenului în punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, se face f r  s  fie necesar  prezen a 
agentului punctului de sec ionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare.   
   Art. 227. -  (1) În punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea acestora, în cazul încruci rilor de trenuri, ordinea de 
intrare a acestora se stabile te de c tre operatorul de circula ie, prin dispozi ia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cuno tin  mecanicului, cu 
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num r i or , prin ordin de circula ie. Trenul care urmeaz  s  intre primul, se gareaz  în punctul de sec ionare, f r  s  fie necesar  prezen a agentului 
punctului de sec ionare la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Trenul care urmeaz  s  intre al doilea, se gareaz  în punctul de sec ionare numai în 
prezen a agentului punctului de sec ionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare i în baza semnalului "înainte", dat de c tre acesta, 
indiferent de pozi ia locomotivei.   
   (2) Agentul punctului de sec ionare d  semnalul "înainte" pentru cel de-al doilea tren, numai dup  ce mecanicul primului tren a semnalizat c  a garat, prin 
trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.   
   (3) Mecanicul trenului care a fost în tiin at c  va intra al doilea în punctul de sec ionare, dac  nu prime te semnalul "înainte" dat de c tre agentul punctului 
de sec ionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare, trebuie s  opreasc  trenul înaintea primului aparat de cale de la intrare.   
   Art. 228. -  În cazul defect rii încuietorilor macazurilor dintr-un punct de sec ionare în dispozi ia de circula ie se men ioneaz  c  intrarea trenului în punctul 
de sec ionare respectiv se face numai în prezen a agentului punctului de sec ionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare i în baza 
semnalului "înainte", dat de c tre acesta, indiferent de pozi ia locomotivei.   
   Art. 229. -  În cazul în care intervine necesitatea schimb rii liniei de garare, din direct  în ab tut  i mecanicul nu a fost avizat, se vor lua m suri de oprire a 
trenului înaintea primului aparat de cale cu semnale de oprire date cu instrumente portative, de c tre agentul punctului de sec ionare. Dup  oprire, intrarea 
trenului în punctul de sec ionare se face pe baza semnalului "înainte", dat de lâng  locomotiv  de c tre agentul punctului de sec ionare, cu viteza de cel mult 
20 km/h pân  la gararea trenului în punctul de sec ionare.   
   Art. 230. -  (1) Trenurile care se încruci eaz , precum i trenul care trece înaintea altui tren oprit, trebuie s  opreasc  în punctul de sec ionare.   
   (2) În punctele de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, se interzice intrarea simultan  a trenurilor, precum i intrarea 
unui tren simultan cu ie irea altui tren.   
   Art. 231. -  (1) Gararea, ie irea i trecerea trenurilor în/prin punctul de sec ionare situat pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, se verific  
de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   (2) Dup  gararea trenului de marf  în punctul de sec ionare, agentul punctului de sec ionare este obligat s  confirme dep irea m rcii de siguran  prin 
semnale de oprire date cu instrumente portative, iar mecanicul r spunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau sirena locomotivei.   
   Art. 232. -  (1) Executarea manevrei în punctele de sec ionare, de pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor i pe liniile ramificate din linia 
curent , se face numai pe baza dispozi iei scrise a operatorului de circula ie, care se transmite de c tre agentul punctului de sec ionare efului de tren sau 
conduc torului manevrei, prin ordin de circula ie. Solicitarea privind efectuarea manevrei se face în scris, de operatorul de transport feroviar sau de operatorul 
economic autorizat pentru efectuarea opera iilor de manevr , c tre operatorul de circula ie.   
   (2) Dep irea la manevr  a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de sec ionare, care indic  i limita de manevr  a sta iei, se face numai pe 
baza dispozi iei scrise dat  de c tre operatorul de circula ie. În acest caz, operatorul de circula ie nu mai d  nici o dispozi ie pentru primirea/expedierea 
trenurilor în i din punctul de sec ionare respectiv sau din punctele de sec ionare vecine.   
   (3) Manevra care se execut  în punctele de sec ionare de pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, trebuie retras  i oprit  cu 10 minute 
înainte de ora stabilit  pentru sosirea trenului. Când timpul de mers între dou  puncte de sec ionare este mai mic de 10 minute, manevra se retrage i se 
opre te înainte de expedierea trenului din punctul de sec ionare vecin. Ora de retragere i de oprire a manevrei se stabile te de c tre operatorul de circula ie 
prin dispozi ia de executare a manevrei.   
   Art. 233. -  (1) Dup  terminarea manevrei în punctele de sec ionare i pe liniile ramificate din linie curent , conduc torul manevrei este obligat s  comunice 
operatorului de circula ie urm toarele:   
   a) opera iile de manevr  executate;   
   b) datele referitoare la tren - rezultate din ar tarea trenului (lungime, num r osii, mas  net  i brut , mas  frânat  automat i de mân );   
   c) alte date solicitate de c tre operatorul de circula ie.   
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   (2) Dup  compunerea trenului sau atunci când intervin modific ri în compunere, conduc torul manevrei este r spunz tor în ceea ce prive te modul de 
compunere a trenului, întocmirea corect  a ar t rii vagoanelor din tren, stabilirea exact  a masei brute a trenului, a masei frânate real, a masei necesare de 
frânat i a lungimii trenului.   
   (3) Masa brut  a trenului, masa frânat  real, masa necesar de frânat i lungimea trenului, stabilite de conduc torul manevrei, se aduc de c tre acesta la 
cuno tin a mecanicului prin înscriere în foaia de parcurs.   
   (4) Verificarea lungimii i tonajului maxim, precum i a asigur rii masei necesare de frânat, se face de c tre operatorul de circula ie care r spunde de 
încadrarea acestora în valorile impuse prin livretul cu mersul trenului sau prin mersul întocmit pentru trenurile suplimentare. Operatorul de circula ie nu va 
dispune expedierea trenului dac  acesta nu îndepline te condi iile impuse pentru lungime, tonaj i procentul de mas  frânat  atât pentru circula ie cât i 
pentru men inerea pe loc cu frâna de mân .   
   (5) Formularul nota de repartizare a frânelor de mân  se completeaz  de c tre agentul punctului de sec ionare - dac  acesta este IDM, respectiv 
conduc torul manevrei în celelalte cazuri.   
   Art. 234. -  (1) În cazuri excep ionale, sta ionarea trenului peste m rcile de siguran  este admis  numai în baza dispozi iei scrise, dat  de operatorul de 
circula ie, conform prevederilor din reglement rile specifice.   
   (2) Operatorul de circula ie, de la caz la caz, d  dispozi ie scris  punctelor de sec ionare pentru ca:   
   a) partea din urm  a trenului s  r mân  dincolo de marca de siguran ;   
   b) trenul s  fie tras înainte i s  sta ioneze peste marca de siguran a de la ie ire;   
   c) trenul s  fie frac ionat i garat pe dou  sau mai multe linii.   
   (3) Dispozi ia operatorului de circula ie se aduce la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie întocmit de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   Art. 235. -  (1) Circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie cu sistemul "conducerea centralizat  a circula iei trenurilor" se avizeaz  de c tre operatorul de 
circula ie la punctele de sec ionare, la posturile de macazuri din linie curent  i la posturile ajut toare de mi care, prin dispozi ie scris , conform 
reglement rilor specifice.   
   (2) Agentul punctului de sec ionare, dup  primirea aviz rii circula iei trenurilor, o transmite imediat prin dispozi ie scris  tuturor posturilor de barier  situate 
pân  la punctul de sec ionare vecin - în sensul de mers al trenului - precum i posturilor de macazuri aflate în subordinea sa.   
   Art. 236. -  (1) În cazul în care toate mijloacele de comunica ie sunt întrerupte trenurile r mân în punctele de sec ionare în care au sosit, în momentul 
întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie.   
   (2) Excep ii se admit numai la îndrumarea locomotivei de ajutor i/sau mijloacelor de interven ie. Acestea vor circula între punctele de sec ionare cu viteza 
maxim  de 30 km/or .   
   Art. 237. -  (1) Înainte de expedierea trenului din sta ia cap de sec ie, precum i din celelalte puncte de sec ionare în care trenul efectueaz  manevr , 
agentul punctului de sec ionare comunic  operatorului de circula ie c  trenul este preg tit pentru expediere.   
   (2) Dispozi ia de expediere i de primire a trenului trebuie dat  de c tre operatorul de circula ie simultan la punctele de sec ionare care expediaz  i primesc 
trenul, la posturile de macazuri din linie curent  situate între aceste puncte de sec ionare, precum i la punctele de sec ionare prin care trenul trece f r  
oprire.   
   (3) Pe sec iile cu conducerea centralizat  a circula iei este interzis  circula ia trenurilor stabilite la art. 108, alin. (2) lit. a), lit. b) i lit. c), dac  acestea nu sunt 
deservite de cel pu in 2 agen i.   
   Art. 238. -  (1) În cazul în care agentul punctului de sec ionare care urmeaz  s  primeasc  trenul sau prin care trenul urmeaz  s  treac  f r  oprire, nu 
r spunde la apelul telefonic al operatorului de circula ie, agentul punctului de sec ionare care expediaz  trenul înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie, din 
dispozi ia scris  a operatorului de circula ie, în care comunic  mecanicului c  trenul opre te la semnalul de intrare sau în cazul punctelor de sec ionare 
prev zute cu indicator permanent de acoperire, la vârful primului aparat de cale atacat pe la vârf.   
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   (2) Dup  oprirea trenului la semnalul de intrare sau la vârful primului aparat de cale atacat pe la vârf, în cazul punctelor de sec ionare prev zute cu indicator 
permanent de acoperire, acesta va fi primit în punctul de sec ionare numai înso it de agentul punctului de sec ionare respectiv, cu ordin de circula ie.   
   (3) Dac  agentul punctului de sec ionare nu se prezint  pentru înso irea trenului cu ordin de circula ie, mecanicul ia leg tura cu al doilea agent al trenului, 
pentru ca acesta s  se deplaseze la biroul de mi care i s  stabileasc  împreun  cu operatorul de circula ie condi iile de intrare a trenului în punctul de 
sec ionare respectiv, în cazul în care agentul punctului de sec ionare lipse te.   
   Art. 239. -  În cazul în care agentul unui post de macazuri din linie curent  nu r spunde la apelul telefonic al operatorului de circula ie, agentul punctului de 
sec ionare din care se expediaz  trenul, înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie, din dispozi ia scris  a operatorului de circula ie, în care se comunic  
mecanicului c  trenul opre te la postul de macazuri, înaintea primului aparat de cale i î i continu  mersul numai dup  revizuirea macazurilor de c tre al 
doilea agent al trenului.   
   Art. 240. -  (1) Dispozi ia de expediere i de primire a trenului se d  de c tre operatorul de circula ie cu formula:   
    "Din ...... num rul ...... ora ..... .   
    Trenul - num rul - ............ este liber s  plece din punctul de sec ionare ........ pân  la punctul de sec ionare .......... .   
    Se gareaz  pe linia ..... - direct /ab tut  - i va intra - primul/al doilea.   
    Încruci eaz  cu trenul - num rul - ........... .   
    Trece înaintea trenului - num rul ............ .   
    De la km ........ la km ........ circul  cu viteza de ........ km/h.   
    Pe linia operatorului economic ............ - denumirea operatorului economic racordat din linie curent  - de la km .......... executa i timp de ...... minute 
urm toarea manevr  .................................... .   

Operator de circula ie 
Semn tura ..........."   

 
    Aceast  dispozi ie va fi cola ionat  de c tre agentul punctului de sec ionare desemnat de c tre operatorul de circula ie.   
   (2) Dup  primirea dispozi iei de expediere/primire a trenului, agentul punctului de sec ionare expeditor este obligat s  anun e telefonic, prin dispozi ie scris , 
posturile de barier  din linie curent , pân  la punctul de sec ionare vecin în sensul de mers al trenului, despre plecarea sau trecerea trenului i s  
întocmeasc  ordin de circula ie, dac  este cazul.   
   (3) Expedierea trenurilor din punctele de sec ionare înzestrate cu semnale de intrare/ie ire se face numai dup  înmânarea ordinului de circula ie care 
con ine dispozi ia operatorului de circula ie, conform dispozi iilor din reglement rile specifice.   
   (4) Expedierea trenurilor din punctele de sec ionare neînzestrate cu semnale de intrare/ie ire se face cu semnalul "pornirea trenului" dat de c tre agentul 
punctului de sec ionare numai dup  executarea parcursului de ie ire, revizuirea macazurilor atacate de tren pe la vârf i înmânarea c tre mecanic a ordinului 
de circula ie care con ine dispozi ia operatorului de circula ie.   
   (5) Dup  expedierea trenului din punctul de sec ionare, agentul punctului de sec ionare comunic  operatorului de circula ie, ora de plecare.   
   (6) Dup  primirea dispozi iei de expediere/primire a trenului de la operatorul de circula ie, agentul punctului de sec ionare care prime te trenul, împreun  cu 
personalul prev zut în PTE este obligat s  execute urm toarele opera ii:   
   a) s  retrag  i s  opreasc  manevra;   
   b) s  verifice starea de liber a liniei de primire i a parcursului de intrare;   
   c) s  revizuiasc  macazurile atacate de tren pe la vârf;   
   d) s  execute parcursul comandat.   
   (7) Dup  sosirea sau trecerea trenului în/prin punctul de sec ionare, agentul punctului de sec ionare comunic  operatorului de circula ie ora de sosire a 
trenului, respectiv ora de trecere a acestuia.   
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   Art. 241. -  (1) Circula ia vehiculelor feroviare motoare care se pot scoate de pe linie cu bra ele se face numai pe baza dispozi iei de expediere/primire dat  
de c tre operatorul de circula ie, în condi iile stabilite prin prezentul regulament, indiferent dac  pleac  dintr-un punct de sec ionare sau din linie curent .   
   (2) Circula ia vehiculelor feroviare f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele - vagone i, c rucioare defectoscop, c rucioare de m surat calea 
inclusiv monoraiurile sau rolele înc rcate cu ine - se face pe baz  de:   
   a) dispozi ie de expediere/primire dat  de c tre operatorul de circula ie, punctelor de sec ionare ca i în cazul circula iei trenurilor;   
   b) încuviin are scris  a operatorului de circula ie transmis  conduc torului vehiculului prin ordin de circula ie, de c tre agentul punctului de sec ionare.   
   (3) Circula ia, deplasarea i folosirea la lucr ri a utilajelor u oare de cale care se pot scoate de pe linie cu bra ele (ma ini de strâns buloane, defectoscopuri 
de verificat ine, ma ini de tirfonat, monoraiuri f r  înc rc tur ) se fac f r  nici o încuviin are.   
   (4) În cazul în care vehiculul feroviar f r  motor care se poate scoate de pe linie cu bra ele, pleac  din linie curent , cererea conduc torului vehiculului 
pentru punerea lui în circula ie se face de la cel mai apropiat post telefonic, c tre agentul din unul din punctele de sec ionare adiacente, care o transmite 
operatorului de circula ie.   
   (5) În cazul în care cererea este aprobat , operatorul de circula ie d  dispozi ie scris  punctului de sec ionare, iar agentul punctului de sec ionare, o înscrie 
în registrul de dispozi ii pentru conducerea centralizat  a circula iei trenurilor, dup  care o transmite conduc torului vehiculului.   
   (6) În dispozi ia de punere în circula ie a vehiculelor feroviare f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, trebuie s  se prevad  neap rat distan a 
pe care circul  i ora când trebuie eliberat  linia curent .   
   (7) Ora de eliberare a liniei curente trebuie s  fie astfel calculat , încât linia s  fie liber  cu 10 minute înainte de trecerea primului tren prev zut s  treac  
prin locul de retragere al vehiculului.   
   (8) La ora fixat  de operatorul de circula ie, conduc torul vehiculului trebuie s  elibereze linia curent  de orice obstacol.   
   Art. 242. -  (1) În cazul efectu rii de lucr ri la linii sau la instala ii, la solicitarea scris  consemnat  în RRLISC dintr-un punct de sec ionare sau în registrul de 
comenzi al unui post de c tre responsabilul SC al lucr rii, prev zut în telegrama de acordare a închiderii, operatorul de circula ie d  dispozi ie scris  pentru 
închiderea sau deschiderea liniei curente i/sau a liniilor specificate în solicitarea scris , c tre punctul de sec ionare din care s-a solicitat închiderea, în baza 
telegramei de acordare a închiderii.   
   (2) În cazul lucr rilor efectuate la aparatele de cale prev zute cu instala ii SCB, operatorul de circula ie d  dispozi ie scris  pentru închiderea sau 
deschiderea por iunilor de linii afectate, numai dac  cererea de închidere sau deschidere a acestor por iuni de linii este însu it  sub semn tur  atât de c tre 
personalul de între inere a c ii, cât i de c tre personalul de între inere a instala iilor.   
   (3) În toate cazurile, responsabilul SC al lucr rii stabilit în telegrama de aprobare a închiderii, r spunde de acoperirea cu semnale mobile a por iunilor de linii 
supuse lucr rilor.   
    Terminarea lucr rilor se înscrie în RRLISC, iar agentul punctului de sec ionare verific  integritatea i buna func ionare a aparatelor de cale supuse lucr rilor 
i raporteaz  despre aceasta operatorului de circula ie.   

   (4) Se interzice efectuarea lucr rilor de modificare, înlocuire, reparare i verificare a instala iilor SCB, precum i a altor lucr ri la linii, f r  încuviin area scris  
a operatorului de circula ie.   
   Art. 243. -  La îndrumarea mijloacelor de interven ie pe linie curent  închis , în ordinul de circula ie se face precizarea ca la înapoiere în punctul de 
sec ionare prev zut cu indicator permanent de acoperire, acestea trebuie s  opreasc  la vârful primului macaz, iar primirea în punctul de sec ionare se face 
numai pe baza semnalului "înainte" transmis de c tre agentul punctului de sec ionare respectiv.   
   Art. 244. -  (1) Controlul st rii tehnice a aparatelor de cale i a instala iilor SCB în punctele de sec ionare i la posturile din linie curent , se face în comisie 
conform prevederilor din reglement rile specifice.   
   (2) La controlul st rii tehnice a aparatelor de cale i a instala iilor SCB, în punctele de sec ionare unde nu exist  ef de sta ie, în comisie va lua parte eful 
sta iei din sta ia la care sunt afiliate aceste puncte de sec ionare.   



81 

   Art. 245. -  (1) Circula ia trenurilor între punctele de sec ionare, la posturile ajut toare de mi care i la posturile de macazuri din linie curent , precum i 
compunerea trenurilor, se înregistreaz  de c tre operatorul de circula ie pe graficul de circula ie, conform datelor comunicate de c tre agentul punctului de 
sec ionare.   
   (2) Datele privind circula ia trenurilor prin punctele de sec ionare precum i dispozi iile operatorului de circula ie se înregistreaz  de c tre agentul punctului 
de sec ionare, în registrul de dispozi ii pentru circula ia trenurilor dup  sistemul conducere centralizat .   
   (3) Dispozi iile transmise de c tre operatorul de circula ie posturilor ajut toare de mi care i posturilor de macazuri din linie curent  deservite de c tre 
agen i, se înscriu în registrul de dispozi ii pentru circula ia trenurilor dup  sistemul conducere centralizat  i se cola ioneaz  de agentul punctului de 
sec ionare desemnat de c tre operatorul de circula ie.   
 

SEC IUNEA a 18-a 
Circula ia trenurilor pe sec ii de circula ie cu instala ie dispecer   

 
   Art. 246. -  (1) Sistemul de circula ie dispecer denumit în continuare "sistem dispecer" este sistemul în care conducerea circula iei trenurilor i dispunerea 
execut rii manevrei pe o sec ie de circula ie cu instala ie dispecer - denumit  în continuare sec ie dispecer - se face de la un post central, de la care sunt 
ac ionate prin telecomand  macazurile i semnalele din sta ii i din linie curent .   
   (2) Instruc iunile de manipulare specifice fiec rei instala ii dispecer se aprob  de administratorul infrastructurii feroviare.   
   (3) Reglement rile specifice pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare se stabilesc de c tre administratorul infrastructurii feroviare, pentru 
fiecare sistem dispecer i se avizeaz  de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - AFER.   
 

SEC IUNEA a 19-a 
Primiri i expedieri simultane de trenuri   

 
   Art. 247. -  (1) Primirea simultan  a trenurilor din direc ii opuse este permis  în sta iile în care parcursurile de primire i continuarea acestor parcursuri sunt 
separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot îndeplini aceast  func ie.   
   (2) Primirea simultan  a trenurilor din direc ii opuse este interzis  în urm toarele cazuri:   
   a) în sta iile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire ale trenurilor i continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau 
prin alte linii care pot face aceast  func ie - fig. 1 i 2;   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .

 
FIGURA 1 

   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .
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FIGURA 2 
   

 
   b) în sta iile de pe linii simple, chiar dac  parcursurile de primire ale trenurilor i continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin 
alte linii care pot face aceast  func ie, dac  unul din trenuri nu are oprire în sta ie i urmeaz  s  întretaie la ie irea din sta ie parcursul de intrare a celuilalt 
tren - fig. 3;   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .

 
FIGURA 3 

   
 
   c) în sta iile de pe liniile duble, dac  parcursul sau continuarea parcursului de primire al unuia din trenuri întretaie parcursul de primire al celuilalt tren - fig. 
4;   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .

 
FIGURA 4 

   
 
   d) în sta iile situate pe sec ii de circula ie cu profil accidentat, în cazul în care nu au linii de sc pare corespunz toare, iar administratorul infrastructurii 
feroviare nu a ob inut aprobarea în acest sens, conform prevederilor Regulamentului de exploatare tehnic  feroviar .   
   (3) Primirea simultan  a dou  trenuri din direc ii al turate este interzis , în cazul în care unul din trenuri nu are oprire în sta ie, iar continuarea parcursului de 
primire a trenului care opre te, întretaie parcursul de ie ire a trenului care nu opre te - fig. 5.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .

 
FIGURA 5 
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   (4) Primirea simultan  a trenurilor din direc ii opuse în sta iile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire a trenurilor i continuarea acestor 
parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceast  func ie, este admis  numai dac  sunt îndeplinite urm toarele condi ii:   
   a) macazurile care intr  în parcursurile de primire a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;   
   b) liniile pe care se primesc simultan trenurile sunt prev zute cu semnale de ie ire individuale;   
   c) semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acoper  grupa de primire, d  informa ii despre indica ia semnalului de ie ire, respectiv de 
parcurs;   
   d) panta medie ponderat  spre sta ie, pe distan a de frânare, înaintea semnalului de intrare, nu dep e te 60/00;   
   e) panta medie ponderat  pe parcursul de primire a trenului nu dep e te 20/00;   
   f) liniile pe care se primesc simultan trenurile au asigurate un drum de alunecare de cel pu in 50 metri pentru liniile ab tute i de cel pu in 100 metri pentru 
linia direct ;   
   g) ambele trenuri sunt frânate automat, au instala iile de control punctual al vitezei în func iune i au oprire în sta ie;   
   h) toate semnalele de circula ie care acoper  punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de sc pare sau alte linii care pot 
îndeplini aceast  func ie, precum i semnalele care le preced, sunt prev zute cu inductori de cale în func iune.   
   (5) Prevederile de la alin. (4) se aplic  i în cazul sta iilor de pe linie dubl , dac  parcursul de primire al unuia din trenuri este întret iat de continuarea 
parcursului de primire al celuilalt tren.   
   Art. 248. -  (1) Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în acela i sens de mers este permis  numai în sta iile în care parcursul de expediere a 
trenului este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum i de continuarea acestui parcurs prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini 
aceast  func ie.   
   (2) Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren în acela i sens de mers, este interzis  în urm toarele cazuri:   
   a) în sta iile de pe linie simpl , în cazul în care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum i de 
continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceast  func ie - fig. 6;   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .

 
FIGURA 6 

   
 
   b) în sta iile de pe linie dubl , în cazul în care trenul care se expediaz  întretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care sose te - 
fig. 7;   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie 
corect .
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FIGURA 7 
   

 
   c) în sta iile stabilite de administratorul infrastructurii feroviare situate pe sec ii de circula ie cu profil nefavorabil care nu au linii de sc pare corespunz toare.   
   (3) Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în/din acela i sens de mers, în sta iile de pe liniile simple, în cazul în care parcursul de expediere a 
trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceast  func ie, este admis  numai dac  sunt 
îndeplinite urm toarele condi ii:   
   a) macazurile care intr  în parcursurile de primire i de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;   
   b) linia pe care se prime te trenul este prev zut  cu semnal individual de ie ire;   
   c) semnalul de intrare d  informa ii despre indica ia semnalului de ie ire;   
   d) panta medie ponderat  spre sta ie pe distan a de frânare, înaintea semnalului de intrare, în sensul primirii trenului nu dep e te 60/00;   
   e) panta medie ponderat  pe parcursul de primire a trenului nu dep e te 20/00;   
   f) linia de primire a trenului are asigurat un drum de alunecare de cel pu in 50 metri pentru liniile ab tute i de cel pu in 100 metri pentru linia direct ;   
   g) în toate cazurile, trenul care se prime te simultan cu expedierea altui tren, în acela i sens de mers, trebuie s  fie frânat automat, s  aib  instala iile de 
control punctual al vitezei în func iune i s  aib  oprire în sta ie;   
   h) toate semnalele de circula ie, care acoper  punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini 
aceast  func ie, precum i semnalele care le preced, sunt prev zute cu inductori de cale în func iune.   
   (4) Prevederile de la alin. (3) se aplic  i în cazul sta iilor de pe cale dubl , dac  trenul care se expediaz  întretaie continuarea parcursului de primire al 
celuilalt tren.   
   Art. 249. -  În anumite sta ii fixate de administratorul infrastructurii feroviare publice în care datorit  condi iilor specifice tehnice i/sau de exploatare nu se 
poate realiza compatibilitatea percursurilor pentru primirea simultan  a trenurilor din direc ii opuse, precum i cele pentru expedierea unui tren simultan cu 
primirea altui tren în acela i sens de mers, acestea se vor executa conform reglement rilor stabilite în PTE.   
 

SEC IUNEA a 20-a 
Conducerea circula iei trenurilor de c tre operatorul de circula ie   

 
   Art. 250. -  (1) Operatorul de circula ie trebuie s  fie preg tit profesional i autorizat în func ie, s  cunoasc  reglement rile specifice în vigoare, necesare 
pentru executarea serviciului, s  le aplice întocmai i s  fie verificat periodic profesional.   
   (2) Operatorul de circula ie, atunci când este trecut pe o sec ie de circula ie pe care n-a mai condus circula ia trenurilor, precum i ori de câte ori se modific  
dispozitivul liniilor i instala iile din sta iile de pe sec ia pe care conduce circula ia, trebuie s  fac  recunoa terea sec iei i un stagiu de acomodare.   
   Art. 251. -  (1) Predarea i primirea serviciului între operatorii de circula ie se face în scris, în registrul de dispozi ii RC.   
   (2) Operatorul de circula ie pred tor face men iune în acest registru despre existen a graficului de circula ie actualizat în timp real cu toate datele referitoare 
la trenurile aflate în circula ie, despre dispozi iile i ordinele primite, în curs de executare sau care urmeaz  a fi executate, precum i despre orice alte 
eviden e i comunic ri privind continuarea serviciului în depline condi ii de siguran .   
   (3) Operatorul de circula ie primitor, dup  consultarea eviden elor, ia la cuno tin  cele înscrise în predarea serviciului.   
   (4) Predarea serviciului se semneaz  atât de pred tor cât i de primitor, notându-se ora.   
   (5) Pred torul r mâne r spunz tor de omisiunile f cute, de informa iile gre ite, neclare sau incomplete, pe care le-a înscris în predarea serviciului i de 
urm rile ce decurg din acestea. Din momentul semn rii pred rii serviciului, conducerea circula iei trenurilor pe sec ia de circula ie respectiv  trece asupra 
operatorului de circula ie care a luat serviciul în primire, acesta r mânând r spunz tor de executarea în continuare a serviciului, pân  la predarea lui.   
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   (6) Operatorul de circula ie care intra în serviciu este obligat s  fac  verificarea i corectarea orei cu sta iile de pe sec ia pe care conduce circula ia 
trenurilor. Totodat , operatorul de circula ie face apelul IDM dispozitori, notând pe marginea graficului numele acestora, precum i al IDM locali ti i exteriori, 
dup  caz.   
   Art. 252. -  (1) Operatorul de circula ie dispune de instala ie TC special destinat  convorbirilor acestuia cu IDM din punctele de sec ionare de pe sec ia pe 
care conduce circula ia i cu operatorii de circula ie de pe sec iile vecine. Aceast  instala ie se utilizeaz  numai în leg tur  cu circula ia trenurilor i efectuarea 
manevrelor.   
   (2) Se admite folosirea instala iei TC a operatorului de circula ie de c tre alt personal apar inând administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare sau 
operatorului de transport feroviar, pentru convorbiri în leg tur  cu restabilirea circula iei ca urmare a producerii de accidente, evenimente feroviare sau 
calamit i, caz în care la instala ia TC a operatorului de circula ie se conecteaz  temporar din linie curent , telefoane portative.   
   Art. 253. -  (1) Operatorul de circula ie conduce operativ circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie i este r spunz tor de desf urarea traficului feroviar 
conform graficului de circula ie a trenurilor pe aceast  sec ie.   
   (2) Operatorul de circula ie este obligat:   
   a) s  coordoneze activitatea sta iilor, dând din timp dispozi iile necesare IDM privitoare la circula ia trenurilor, cu respectarea m surilor i condi iilor de 
siguran  a circula iei;   
   b) s  men in  o circula ie regulat  a trenurilor dup  grafic i s  înl ture toate abaterile de la circula ia normal ;   
   c) s  înregistreze pe grafic datele cu privire la efectuarea circula iei trenurilor.   
   Art. 254. -  (1) Operatorul de circula ie transmite toate ordinele sale sub form  de dispozi ii. Dispozi iile operatorului de circula ie i telefonogramele primite 
de la personalul din subordine sau de la operatorii de circula ie care conduc circula ia pe sec iile vecine se înregistreaz  în registrul de dispozi ii de circula ie.   
   (2) IDM înregistreaz  dispozi iile primite de la operatorul de circula ie în registrul de dispozi ii de circula ie. În acest registru, aflat la biroul/postul de mi care, 
IDM trece i comunic rile f cute prin telefonogram  c tre operatorul de circula ie.   
   (3) Înregistrarea dispozi iilor i telefonogramelor în registrele de dispozi ii de circula ie, se face cu cerneal  sau past  de culoare albastr  sau neagr , cite  i 
clar, f r  prescurt ri, corecturi sau ters turi. Înregistrarea f cut  gre it se anuleaz  printr-o linie, iar telefonograma sau dispozi ia se scrie din nou în mod 
corect.   
   (4) Dispozi iile de circula ie pot fi adresate i transmise de c tre operatorii de circula ie unui singur post, la mai multe posturi sau deodat  la toate posturile 
din subordine.   
   (5) Dispozi iile de circula ie se cola ioneaz  de IDM stabilit de operatorul de circula ie i numai dup  aceasta se confirm  de c tre to i IDM c rora le-au fost 
adresate cu num rul cu care au fost înregistrate.   
   (6) Dispozi iile date de operatorul de circula ie sta iilor, se primesc i se înregistreaz  de IDM dispozitor; în sta iile cu mai mul i IDM, dispozi iile operatorului 
de circula ie se înregistreaz  de IDM stabilit prin PTE, care le va prezenta IDM dispozitor, pentru luare la cuno tin  sub semn tur .   
   (7) Dispozi iile operatorului de circula ie, transmise mecanicului prin intermediul unui agent dintr-un punct de sec ionare, se aduc la cuno tin a mecanicului 
prin formularul "Ordin de circula ie".   
   (8) Dispozi iile operatorului de circula ie în leg tur  cu circula ia trenurilor trebuie s  fie executate necondi ionat de c tre întregul personal de pe sec ia de 
circula ie respectiv .   
   (9) Când din motive întemeiate dispozi ia dat  de operatorul de circula ie nu poate fi executat , cel c ruia îi este adresat  în loc de confirmare este obligat 
s  r spund  imediat operatorului de circula ie printr-o telefonogram , ar tând cauzele care se opun la executarea ei.   
   (10) Operatorul de circula ie poate da dispozi ii pentru:   
   a) stabilirea încruci rilor i trecerilor înainte neitinerarice, în vederea asigur rii regularit ii circula iei;   
   b) prescurt ri sau prelungiri de timp de oprire în sta iile de pe sec ia ce o conduce, în scopul asigur rii regularit ii circula iei;   
   c) circula ia timpurie a trenurilor, conform reglement rilor în vigoare;   
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   d) suprimarea opririi trenurilor de marf  în punctele de sec ionare în care mersul acestora prevede oprire, atunci când oprirea nu mai este necesar ;   
   e) stabilirea circula iei trenurilor pe linia fals , pentru redresarea circula iei, precum i în cazul când unul din firele c ii duble este închis;   
   f) stabilirea circula iei trenurilor în ambele sensuri pe unul din firele c ii duble i restabilirea circula iei pe ambele fire;   
   g) închiderea i redeschiderea liniei curente între sta ii, precum i a liniilor de circula ie din incinta sta iei;   
   h) aprobarea ocup rii liniilor de primire-expediere;   
   i) trecerea de la un sistem de circula ie la altul;   
   j) expedierea unui tren cu oprire în linie curent , pentru lucr ri;   
   k) expedierea în mod excep ional a trenurilor mai lungi decât lungimea util  a liniei de primire din sta ii, cu stabilirea condi iilor de circula ie prin sta iile 
respective, iar aprobarea pentru circula ia acestor trenuri se d  de c tre:   
   - operatorul de circula ie coordonator al turei de serviciu, pe regulatorul de circula ie propriu;   
   - dispecerul regional al administratorului infrastructurii feroviare publice, pentru trenurile care circul  pe regionala proprie;   
   - dispecerul central al administratorului infrastructurii feroviare publice, pentru trenurile care circul  pe mai multe regionale;   
   l) participarea efectiv  a IDM de serviciu la executarea manevrei, în cazurile excep ionale prev zute în prezentul regulament;   
   m) circula ia trenurilor cu transporturi negabaritice, ar tând i condi iile de circula ie din telegrama de aprobare;   
   n) îndrumarea mijloacelor de interven ie i/sau a locomotivelor de ajutor;   
   o) oprirea unui tren într-o sta ie în care dup  mers nu are oprire;   
   p) continuarea mersului unui tren cu vitez  redus  corespunz toare procentului de frânare realizat, în cazul defect rii par iale a frânei automate;   
   q) verificarea transporturilor negabaritice în sta iile tehnice din parcurs;   
   r) efectuarea reviziei tehnice la trenurile de marf , într-o sta ie din parcurs;   
   s) oprirea unui tren de c l tori într-o sta ie din parcurs, în care acesta nu are prev zut  oprire sau prelungirea sta ion rii trenului în una din sta iile în care 
are prev zut  oprire, la solicitarea operatorului de transport feroviar, în vederea înl tur rii unor defecte sau deficien e la vehiculele din tren, care nu afecteaz  
siguran a circula iei;   
   t) încetarea, respectiv reluarea activit ii punctelor de sec ionare cu serviciul de mi care suspendat temporar, sau a celor cu activitate de mi care 
suspendat ;   
   u) introducerea i ridicarea restric iilor de vitez ;   
   v) circula ia trenurilor cu transporturi cu m rfuri periculoase din categoria explozibilelor, clor lichid, gaze lichefiate i gazolin ;   
   w) circula ia trenurilor cu dubl  trac iune i/sau locomotiv  împing toare;   
   x) stabile te mersul trenurilor locale i convoaie de manevr  care au înscrise în livretele de mers numai orele de plecare din sta ia de îndrumare i sosire în 
sta ia final .   
    Operatorul de circula ie poate da i alte dispozi ii în leg tur  cu avizarea i redresarea circula iei, cu lucr rile ce se execut  în linie curent  sau în sta ii, 
precum i pentru asigurarea condi iilor de siguran  a circula iei trenurilor.   
   (11) Dispozi iile date de operatorul de circula ie, legate de siguran a, avizarea i redresarea circula iei, trebuie date din timp, astfel ca IDM s  le poat  
executa, cu respectarea întocmai a reglement rilor i prevederilor în vigoare.   
    Operatorul de circula ie poate modifica sau anula o dispozi ie dat  numai dac  circula ia trenurilor impune aceasta. În cazul în care condi iile de circula ie s-
au schimbat i se impune modificarea sau anularea dispozi iei date, operatorul de circula ie procedeaz  astfel:   
   a) când nu s-a început executarea dispozi iei date, operatorul de circula ie mai întâi anuleaz  dispozi ia, dup  care d  o nou  dispozi ie corespunz toare 
noii situa ii;   
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   b) când s-a efectuat numai o parte din dispozi ie de unele sta ii, operatorul de circula ie anuleaz  partea din dispozi ie care a r mas neefectuat , dup  care 
d  o nou  dispozi ie; anularea sau modificarea dispozi iei ini iale se va da din timp, astfel ca noua dispozi ie s  se poat  executa f r  a se periclita siguran a 
i regularitatea circula iei.   

   (12) În exercitarea atribu iilor, operatorul de circula ie trebuie s  in  seama de prevederile tuturor reglement rilor specifice în vigoare.   
   (13) Culorile i simbolurile folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circula ie sunt stabilite în Anexa 8.   
   Art. 255. -  (1) Când se defecteaz  instala ia TC i operatorul de circula ie nu mai poate comunica cu nici unul din posturile subordonate, circula ia trenurilor 
i executarea manevrelor se face f r  participarea operatorului de circula ie.   

   (2) Defectarea instala iei TC a operatorului de circula ie se înscrie de c tre acesta în registrul de dispozi ii sau în RRLISC în cazul conducerii centralizate a 
circula iei trenurilor, notând data i ora defect rii, dup  care avizeaz  personalul de între inere. Personalul de între inere noteaz  în acela i registru data i ora 
restabilirii func ion rii instala iei TC.   
   (3) În cazul defect rii instala iei TC, iar operatorul de circula ie nu mai poate chema nici unul din posturile subordonate, dar poate fi chemat de c tre acestea 
i convorbirea poate avea loc, activitatea operatorului de circula ie va continua, având îns  caracter informativ, pe toat  durata defect rii.   

   (4) În cazul defect rii instala iei TC numai la unul sau numai la o parte din posturile subordonate, se consider  ca scoase de sub conducerea operatorului de 
circula ie numai aceste posturi. În asemenea cazuri, datele cu privire la circula ia i lucrul sta iilor cu instala ia TC a operatorului de circula ie defect  se vor 
lua prin intermediul posturilor vecine care au instala ia TC în func iune sau prin alte mijloace de comunica ie aflate în dotarea IDM i operatorului de circula ie.   
   (5) Operatorul de circula ie i IDM de pe sec ia respectiv  vor trece în registrele de dispozi ii, sub ultima dispozi ie înregistrat , defectarea leg turilor 
telefonice cu operatorul de circula ie. În graficul de circula ie, operatorul de circula ie noteaz  ora încet rii i relu rii activit ii sale, din cauza defect rii 
instala iei TC, printr-o linie vertical  de culoare ro ie, trasat  pe linia care marcheaz  timpul în grafic.   
   (6) Restabilirea leg turilor telefonice i reluarea activit ii de conducere a circula iei se comunic  de operatorul de circula ie tuturor punctelor de sec ionare 
de pe sec ia sa, prin dispozi ie scris .   
   (7) Dup  restabilirea instala iei TC, operatorul de circula ie stabile te împreun  cu IDM, situa ia circula iei trenurilor pe sec ie, dup  care va putea trece la 
conducerea circula iei de pe sec ia respectiv .   
 

Sec iunea a 21-a 
Organizarea i monitorizarea circula iei trenurilor prin sistemul 

informatic integrat IRIS pentru dirijarea traficului feroviar   
 
   Art. 256. -  Instruc iunile de lucru privind utilizarea aplica iilor sistemului informatic IRIS în leg tur  cu circula ia trenurilor sunt prev zute în Anexa 10.   
   Art. 257. -  Sistemul informatic IRIS este destinat pentru:   
   a) planificarea circula iei trenurilor prin utilizarea aplica iei informatice denumit  ATLAS;   
   b) raportarea circula iei trenurilor prin utilizarea aplica iei informatice denumit  CRONOS;   
   c) monitorizarea circula iei trenurilor prin utilizarea aplica iei informatice denumit  FOCUS.   
   Art. 258. -  (1) Personalul care utilizeaz  sistemul informatic IRIS în leg tur  cu circula ia trenurilor dispune în acest scop de sta ia de lucru IRIS constituit  
din echipamente informatice - unitate central , monitor, tastatur , mouse, modem i dup  caz imprimant .   
   (2) Personalul prev zut la alin. (1) trebuie s  verifice starea de func ionare a sta iei de lucru IRIS înainte de luarea în primire a serviciului.   
   (3) Rezultatul verific rii st rii de func ionare a sta iei de lucru IRIS se înscrie în RRLISC de c tre IDM respectiv în registrul de dispozi ii de circula ie de c tre 
operatorul de circula ie.   
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   (4) Disfunc ionalit ile sistemului informatic IRIS i ale sta iei de lucru IRIS se consemneaz  prin înscriere în RRLISC de c tre IDM respectiv în registrul de 
dispozi ii de circula ie de c tre operatorul de circula ie. IDM respectiv operatorul de circula ie avizeaz  imediat personalul care între ine sistemul informatic i 
consemneaz  numele celui care a primit avizarea, num rul, data i ora confirm rii primirii aviz rii.   
   (5) IDM avizeaz  operatorul de circula ie prin înscriere în registrul de dispozi ii de circula ie cu num r i or  asupra disfunc ionalit ilor sistemului informatic 
IRIS i ale sta iei de lucru IRIS men ionând i avizarea personalului care între ine sistemul informatic.   
   Art. 259. -  Procedurile detaliate de introducere, transmitere a datelor privind circula ia trenurilor i de interogare asupra datelor introduse sunt reglementate 
prin Manualele de utilizare ale celor trei aplica ii informatice. Personalul care utilizeaz  sta iile de lucru IRIS trebuie instruit special în acest scop. Manualele de 
utilizare pot fi consultate permanent de la fiecare sta ie de lucru IRIS, în func ie de aplica ia utilizat  i de nivelul de acces la IRIS.   
   Art. 260. -  IDM trebuie s  efectueze prin intermediul sta iei de lucru IRIS urm toarele opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor:   
   a) raportarea datelor referitoare la circula ia tuturor trenurilor - suplimentare, de lucru, retrase în sta ie, trenuri conform programului de circula ie - imediat 
dup  înscrierea acestora în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care;   
   b) explicarea cauzelor întârzierii trenurilor;   
   c) primirea dispozi iilor de circula ie i confirmarea operativ  a primirii acestora;   
   d) transmiterea aviz rilor c tre operatorul de circula ie - închideri de linii, defect ri ale instala iilor, restric ii de vitez  nou introduse sau ridicate, trenuri 
r mase defecte i alte aviz ri legate de circula ia trenurilor i siguran a circula iei.   
   Art. 261. -  eful sta iei verific  zilnic activitatea personalului din subordinea sa cu atribu ii în utilizarea sta iilor de lucru IRIS în ceea ce prive te:   
   a) introducerea datelor de circula ie în aplica ia CRONOS;   
   b) primirea i raportarea execut rii dispozi iilor de circula ie;   
   c) transmiterea aviz rilor c tre operatorul de circula ie.   
   Art. 262. -  Operatorul de circula ie trebuie s  efectueze prin intermediul sta iei de lucru IRIS urm toarele opera iuni în leg tur  cu circula ia trenurilor:   
   a) urm rirea în timp real a circula iei trenurilor în vederea lu rii deciziilor operative pentru regularizarea circula iei;   
   b) efectuarea tuturor modific rilor operative asupra circula iei trenurilor pe sec ia de circula ie pe care o conduce la momentul aprob rii lor (trenuri anulate, 
suplimentare, cu trasa modificat , pe rut  ocolitoare, repuse în circula ie, etc.);   
   c) emiterea i urm rirea primirii/execut rii dispozi iilor de circula ie;   
   d) analizarea explica iilor transmise de c tre IDM referitoare la întârzierea trenurilor i încadrarea întârzierii trenurilor pe cauze i responsabili;   
   e) primirea dispozi iilor de circula ie i confirmarea operativ  a primirii acestora;   
   f) transmiterea c tre IDM a dispozi iilor privind închideri de linii, scoateri de sub tensiune, restric ii de vitez  nou introduse sau ridicate, trenuri r mase 
defecte i a altor dispozi ii în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare;   
   g) urm rirea operativ  a circula iei trenurilor care urmeaz  s  intre pe sec ia de circula ie pe care o conduce.   
 

CAPITOLUL II 
DISPOZI II SPECIALE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULA IEI TRENURILOR   

 
SEC IUNEA 1 

Circula ia trenurilor pe linia din stânga a c ii duble. 
Circula ia trenurilor pe linie fals    

 
   Art. 263. -  (1) Trenurile se expediaz  i circul  pe cale dubl , în mod normal, pe linia din dreapta a sensului de mers.   
   (2) Trenurile pot s  circule i pe linia din stânga sau pe linia fals  a c ii duble.   
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   (3) Prin linia din stânga se în elege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubl , înzestrat  cu BLA banalizat.   
   (4) Prin linia fals  se în elege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubl , înzestrat  cu BLA specializat sau f r  BLA.   
   (5) Expedierea trenurilor pe linia din stânga sensului de mers, se admite în cazul în care sta ia este înzestrat  cu semnal luminos de ie ire prev zut cu 
indicator pentru semnalizarea ie irii trenurilor pe linia din stânga a c ii duble, pe baza indica iei permisive a semnalului luminos de ie ire i a dungii oblice 
iluminate în alb a indicatorului pentru semnalizarea ie irii trenurilor pe linia din stânga a c ii duble, considerând fiecare linie curent  ca o linie simpl . În acest 
caz, ordinea de expediere a trenurilor se stabile te în scris de c tre operatorul de circula ie, împreun  cu IDM din sta iile care expediaz , respectiv primesc 
trenurile.   
   (6) În cazul în care sta ia nu este înzestrat  cu semnal luminos de ie ire prev zut cu indicator pentru semnalizarea ie irii trenurilor pe linia din stânga c ii 
duble, se consider  c  trenul se expediaz  i circul  pe linie fals .   
   Art. 264. -  (1) Circula ia trenurilor pe linie fals  se efectueaz  numai cu aprobarea scris  a operatorului de circula ie care stabile te distan a i condi iile de 
circula ie pentru fiecare tren, dup  sistemul în elegerii telefonice - cale liber  - caz în care IDM dispozitor din sta ia care expediaz  trenul pe linie fals , 
înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie în care men ioneaz  c  trenul circul  pe linie fals , distan a i alte condi ii de circula ie, dac  exist .   
   (2) Expedierea trenului, pe linie fals , din sta iile înzestrate cu semnale luminoase de ie ire se face pe baza indica iei semnalului luminos de chemare.   
   (3) Expedierea trenului, pe linie fals , din sta iile înzestrate cu semafoare de ie ire se face pe baza ordinului de circula ie în care se men ioneaz  c  trenul 
circul  pe linia fals  i iese din sta ie cu semaforul de ie ire pe oprire.   
   (4) În cazul în care între dou  sta ii situate pe o sec ie de circula ie cu cale dubl  neînzestrat  cu BLA exist  un post de mi care în linie curent , circula ia 
trenurilor pe linie fals  se face la interval de sta ie, pe baz  de cale liber , la care particip  i postul de mi care. Sta ia care îndrum  trenul pe linie fals  aduce 
la cuno tin a mecanicului, prin ordin de circula ie, c  nu va lua în considerare indica iile semnalului de trecere/ramifica ie al postului de mi care pentru sensul 
normal de mers.   
   (5) Trenul care circul  pe linie fals  poate trece f r  oprire printr-o sta ie în baza:   
   a) semnalului "trecerea f r  oprire a trenului", dat de c tre IDM în cazul trecerii pe linii neînzestrate cu semnal de ie ire;   
   b) indica iei semnalului luminos de chemare în cazul trecerii pe linii înzestrate cu semnale luminoase de ie ire.   
    În sta iile înzestrate cu semafor de ie ire, se va proceda ca în cazul defect rii acestuia.   
 

SEC IUNEA a 2-a 
Suspendarea temporar  a activit ii de mi care 

pe unele sec ii de circula ie   
 
   Art. 265. -  (1) Pe sec iile de circula ie cu activitate redus , administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporar  a activit ii de 
mi care, pe o perioad  mai mic  de 24 de ore, în care nu este prev zut s  circule trenuri.   
   (2) Pe aceste sec ii de circula ie, operatorul de circula ie dispune suspendarea activit ii de mi care potrivit programului aprobat, precizând pentru fiecare 
punct de sec ionare ora de începere a suspend rii, respectiv de reluare a activit ii de mi care, numai dup  ce a stabilit împreun  cu IDM dispozitori din 
punctele de sec ionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circula ie, când este cazul, precum i starea de liber a liniilor curente.   
   (3) IDM dispozitori dau dispozi ie scris  la posturile din incinta sta iei i la posturile afiliate din linie curent , pentru suspendarea temporar , respectiv 
reluarea activit ii de mi care, precizând ora de la care se suspend  activitatea de mi care, personalul care r mâne la postul respectiv, dac  este cazul i ora 
relu rii activit ii, iar pentru posturile care deservesc bariere ce au pozi ia normal  "închis ", dispune deschiderea acestora pe perioada suspend rii activit ii 
de mi care.   
   (4) Pe timpul cât activitatea de mi care este suspendat  temporar, macazurile trebuie manevrate în pozi ie normal  i încuiate, iar cheile încuietorilor de la 
macazurile înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc se aduc la biroul de mi care. În sta iile înzestrate cu instala ii CEM sau cu încuietori cu chei i bloc, 
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macazurile trebuie blocate în pozi ie normal . În cazurile în care la posturile din incinta sta iei nu r mâne personal, se încuie u ile iar cheile acestora se aduc 
la biroul de mi care.   
   (5) Pe perioada suspend rii temporare a activit ii de mi care, la biroul de mi care din fiecare punct de sec ionare r mâne la post cel pu in IDM dispozitor, 
iar la posturile de barier  r mân la post p zitorii de barier  sau al i agen i care le deservesc. Conducerea administratorului de infrastructur  poate aproba în 
func ie de modul de organizare al activit ii ca la biroul de mi care în locul IDM dispozitor s  r mân  un alt agent care poate fi acar, revizor de ace, p zitor de 
barier .   
   (6) Pe perioada suspend rii temporare a activit ii de mi care, agen ii care r mân la post asigur  semnalizarea corespunz toare a barierelor; barierele care 
au pozi ia normal "închis " se deschid i se men in în aceast  pozi ie pe perioada suspend rii temporare a activit ii de mi care.   
   (7) Personalul r mas la post pe perioada suspend rii activit ii de mi care are obliga ia de a supraveghea construc iile i instala iile din zona postului i de a 
r spunde la apelurile telefonice.   
   (8) Reluarea activit ii de mi care se face potrivit programului aprobat, în baza dispozi iei operatorului de circula ie transmis  c tre IDM dispozitori din 
sta iile în care activitatea de mi care a fost suspendat . IDM dispozitor, dup  primirea dispozi iei operatorului de circula ie, organizeaz  reluarea activit ii 
verificând starea personalului i înmâneaz  cheile de la cabine i de la încuietorile macazurilor - în cazul sta iilor cu încuietori f r  bloc.   
   (9) IDM dispozitor transmite dispozi ie scris  posturilor din incinta sta iei i posturilor din linie curent  afiliate, pentru reluarea activit ii de mi care i pentru 
închiderea barierelor care au pozi ia normal  închis . Personalul de la posturile din incinta sta iei precum i de la cele din linie curent  afiliate, raporteaz  
c tre IDM prin telefonogram , pe proprie r spundere, dac  este în stare normal , dac  instala iile SCB i TC sunt func ionabile i dac  barierele care au 
pozi ie normal închis , au fost închise.   
   (10) Dup  primirea raport rii de la posturile din incinta sta iei i de la cele din linie curent . IDM dispozitor confirm  operatorului de circula ie executarea 
dispozi iei de reluare a activit ii i numai dup  aceasta operatorul de circula ie dispune asupra circula iei trenurilor, conform reglement rilor specifice în 
vigoare.   
   (11) În mod excep ional, în caz de for  major  i în cazul producerii de accidente i/sau evenimente feroviare, în func ie de necesitate, operatorul de 
circula ie poate dispune reluarea activit ii de mi care înainte de ora stabilit . În cazul în care la biroul de mi care pe perioada suspend rii în locul IDM 
dispozitor r mâne un alt agent, pe sec ia în cauz  reluarea activit ii se va face doar dup  ce se va asigura prezen a IDM dispozitor la biroul de mi care.   
   (12) Pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, pe perioada suspend rii temporare a activit ii de mi care, în fiecare punct de sec ionare, 
r mâne la post IDM dispozitor sau un agent autorizat pentru executarea opera iilor privind circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare de pe sec ii cu 
conducere centralizat  a circula iei trenurilor.   
   (13) Structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare elaboreaz  pentru fiecare sec ie de circula ie reglement ri specifice privind 
suspendarea i reluarea activit ii de mi care, modul de procedare în cazul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie i sarcinile personalului 
r mas la post pe perioada suspend rii temporare a activit ii de mi care; aceste reglement ri specifice constituie anex  la PTE.   
   (14) Structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare sau, dup  caz, gestionarul infrastructurii feroviare comunic  operatorilor economici i 
operatorilor de transport feroviar i de manevr  feroviar  interesa i, atât sec iile de circula ie, precum i intervalele orare între care se suspend  activitatea de 
mi care.   
 

SEC IUNEA a 3-a 
Circula ia trenurilor prin punctele de sec ionare 
cu serviciul de mi care suspendat temporar   

 
   Art. 266. -  (1) În punctele de sec ionare cu activitate redus , administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporar  a serviciului de 
mi care pentru anumite perioade de timp de una sau mai multe zile.   
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   (2) Este interzis  suspendarea temporar  a serviciului de mi care în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE de pe sec ii de circula ie cu linie simpl  
înzestrat  cu BLA sau linie simpl  înzestrat  cu bloc de linie semiautomat.   
   (3) În sta iile (punctele de sec ionare) în care se suspend  temporar serviciul de mi care, operatorul de circula ie dispune suspendarea, respectiv reluarea 
serviciului potrivit programului aprobat, numai dup  ce a stabilit împreun  cu IDM dispozitori c  liniile curente sunt libere.   
   (4) IDM dispozitori din sta iile vecine cu sta ia (punctul de sec ionare) în care s-a suspendat temporar serviciul de mi care, respectiv din ultimele sta ii cu 
oprire a trenurilor, aduc la cuno tin a mecanicului, prin ordin de circula ie, suspendarea temporar  a serviciului de mi care în sta ia/punctul de sec ionare 
respectiv /respectiv.   
   (5) În cazul în care trenul a plecat din ultima sta ie cu oprire i mecanicul nu a fost încuno tin at despre suspendarea temporar  a serviciului de mi care în 
sta ia (punctul de sec ionare) respectiv , operatorul de circula ie trebuie s  dispun  oprirea trenului în una din sta iile din parcurs pentru avizarea 
mecanicului.   
   (6) C ile libere se cer i se acord  direct între cele dou  sta ii vecine cu punctul de sec ionare (sta ia) cu serviciul de mi care suspendat temporar; în acest 
scop se realizeaz  leg turi telefonice directe atât pentru c ile libere, cal i pentru anun area trenurilor la posturile de barier  din linie curent .   
   (7) Într-un punct de sec ionare (sta ie), pe perioada suspend rii temporare a serviciului de mi care, la biroul de mi care r mâne un agent - acar, revizor de 
ace sau IDM. În aceast  perioad  macazurile vor fi încuiate pe linia direct , iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei f r  bloc se 
p streaz  într-un loc sigur, stabilit în PTE.   
   (8) În sta iile înzestrate cu instala ii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, înainte de a se trece la suspendarea temporar  a serviciului de mi care, 
macazurile se blocheaz  pe linia direct , iar manivela blocului central se sigileaz .   
   (9) În cazurile prev zute la alin. (7) i (8) semnalele se scot din func ie de c tre acar, din ordinul scris al IDM, conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (10) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, situate pe sec ii de circula ie cu linii duble înzestrate cu BLA, pe perioada suspend rii temporare a 
serviciului de mi care, instala iile se trec în regim de func ionare automat  a semnalelor, iar circula ia trenurilor se efectueaz  pe sens specializat.   
   Art. 267. -  (1) Înainte de expedierea trenului din sta ia vecin , agentul din sta ia cu serviciul de mi care suspendat temporar prime te comanda la telefon de 
la IDM dispozitor din sta ia care expediaz  trenul i o înscrie în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (2) Dup  primirea, înregistrarea i confirmarea comenzii, agentul revizuie te macazurile atacate de tren pe la vârf, se posteaz  la primul macaz atacat de 
tren pe la vârf, iar la apropierea trenului transmite semnalul "înainte".   
   (3) În cazul în care, cu ocazia revizuirii macazurilor, agentul constat  un defect sau o alt  cauz  care pericliteaz  siguran a circula iei, ia m suri de oprire a 
trenului.   
   Art. 268. -  Înainte de intrarea în sta ia cu serviciul de mi care suspendat temporar, mecanicul conduce trenul cu deosebit  aten ie, iar în cazul în care nu 
prime te semnalul "înainte" din partea agentului sta iei, opre te trenul.   
   Art. 269. -  (1) Pe perioada suspend rii temporare a serviciului de mi care în sta iile cu treceri la nivel cu bariere mecanice, se procedeaz  astfel:   
   a) dup  primirea, înregistrarea i confirmarea comenzii, agentul revizuie te macazurile care intr  în parcursul comandat i sunt atacate de tren pe la vârf, 
închide bariera, dup  care se posteaz  la locul fixat i marcat pentru supravegherea trecerii la nivel i a trenurilor în circula ie, prin defilare;   
   b) în cazul în care în sta ie sunt dou  bariere, modul de deservire a posturilor de barier  de c tre agent i p zitorul de barier  precum i locul de postare a 
acestora în vederea supravegherii circula iei pe timpul suspend rii temporare a serviciului de mi care, se stabilesc prin prescrip iile de lucru pe perioada de 
suspendare temporar  a serviciului de mi care, anex  la PTE.   
   (2) În cazul în care agentul dintr-un punct de sec ionare (sta ie), în care serviciul de mi care este suspendat temporar, nu se prezint  la telefon, trenul se 
expediaz  pe baza ordinului de circula ie înmânat mecanicului, în care se men ioneaz  oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz, revizuirea 
macazurilor de c tre cel de-al doilea agent al trenului i închiderea barierei, dac  exist . În acest caz, dup  oprirea trenului, mecanicul cere revizuirea 
macazurilor de c tre cel de-al doilea agent al trenului, care închide mai întâi bariera dac  exist , revizuie te macazurile atacate de tren pe la vârf, iar dac  nu 
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exist  nici un pericol, d  semnalul "înainte". Mecanicul opre te trenul i cere revizuirea macazurilor i în cazul în care prime te semnalul "înainte" din partea 
agentului sta iei (punctului de sec ionare).   
   (3) În prima sta ie mecanicul opre te trenul, chiar dac  nu are oprire, i aduce la cuno tin a IDM constat rile f cute. La trenurile care circul  prin împingere 
aceste constat ri se aduc la cuno tin a IDM de c tre agentul din capul trenului.   
   (4) Prevederi de am nunt în func ie de condi iile specifice locale se stabilesc prin prescrip iile de lucru pe perioada de suspendare temporar  a serviciului de 
mi care, anex  la PTE.   
   Art. 270. -  Administratorul infrastructurii feroviare publice comunic  operatorilor economici, operatorilor de transport feroviar i de manevra feroviar  
interesa i, sta iile (punctele de sec ionare) i perioada pentru care se suspend  temporar serviciul de mi care.   
 

SEC IUNEA a 4-a 
Oprirea neprev zut  a unui tren în linie curent    

 
   Art. 271. -  (1) În caz de oprire neprev zut  a unui tren în linie curent , mecanicul trenului este obligat:   
   a) s  frâneze trenul cu frâna automat  i la nevoie s  dea semnalul de strângere a frânelor de mân ;   
   b) s  ia leg tura cu eful de tren, în cazul în care acesta exist  i s  stabileasc  împreun  m surile i condi iile pentru circula ia în continuare a trenului;   
   c) s  cear , dac  este cazul, locomotiv  de ajutor.   
   (2) Constatarea i înl turarea neregulilor ap rute la tren se fac de c tre mecanicul ajutor. În cazul în care pentru constatarea i înl turarea neregulilor 
ap rute la tren este necesar  deplasarea mecanicului, în cabina de conducere a locomotivei r mâne mecanicul ajutor.   
   Art. 272. -  (1) În cazul în care locomotiva trenului este deservit  numai de mecanic, constatarea i înl turarea neregulilor ap rute la tren se fac de c tre 
eful de tren.   

   (2) eful de tren, în func ie de situa ia existent , este obligat:   
   a) s  ia leg tura cu mecanicul i s  stabileasc  împreun  cauzele opririi i condi iile de circula ie în continuare;   
   b) s  ia m suri de înl turare a obstacolelor dac  acest lucru este posibil;   
   c) s  ia m suri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circula ia trenurilor pe liniile vecine, dac  este cazul;   
   d) s  comunice sta iilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea gabaritului de liber  trecere pe linia pe care circul  trenul sau 
pe linia al turat , dac  este cazul.   
   (3) În cazul în care oprirea trenului se datoreaz  unor defec iuni ce nu pot fi remediate de c tre eful de tren, mecanicul se deplaseaz  pentru remedierea 
defec iunilor, iar în cabina de conducere a locomotivei r mâne eful de tren.   
    Când trenul este oprit pe o por iune de linie cu declivitate mai mare de 150/00, mecanicul nu are voie s  p r seasc  locomotiva i solicit  locomotiv  de 
ajutor.   
   Art. 273. -  Dup  oprirea trenului în linie curent , to i agen ii îns rcina i cu strângerea frânelor de mân  sunt obliga i s  strâng  imediat frâna de mân  a 
vagonului pe care îl ocup  i la semnalul mecanicului s  strâng  i restul frânelor de mân  ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop.   
   Art. 274. -   În cazul ruperii trenului i r mânerii în linie curent  a p r ii rupte, agentul/agen ii care deserve te/deservesc trenul are/au urm toarele obliga ii:   
   a) s  strâng  toate frânele de mân  existente în grupul de vagoane r mas în linie curent ;   
   b) s  supravegheze grupul de vagoane r mas în linie curent ;   
   c) s  se deplaseze spre trenul care se apropie i s  dea semnale de oprire, pân  la oprirea trenului, când aude/aud c  se apropie un tren.   
   Art. 275. -  (1) În cazul în care trenul a fost oprit în linie curent  i nu î i mai poate continua mersul, eful de tren în cazul în care exist , ia la cuno tin  
condi iile de circula ie înscrise în ultimul ordin de circula ie aflat la mecanicul trenului i poate dispune mecanicului prin ordin de circula ie, f r  o în elegere 
prealabil  cu IDM, s  dea trenul înapoi, pân  la semnalul de intrare al sta iei, f r  s -l dep easc  cu vehiculul din capul trenului în sensul de împingere.   
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   (2) Se interzice darea înapoi a trenului, din linie curent , f r  o în elegere prealabil  cu IDM din sta ia care l-a expediat, în urm toarele cazuri:   
   a) pe timp cu cea , viscol i alte împrejur ri nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redus ;   
   b) în cazul în care trenul a fost expediat din sta ie pe timpul cât mijloacele de comunica ie sunt întrerupte;   
   c) pe sec ii de circula ie cu BLA;   
   d) în cazul în care s-a cerut locomotiv  de ajutor, pân  la sosirea acesteia.   
   (3) Se interzice darea înapoi a trenului din linie curent  în cazul în care ultimul vagon din tren nu are semnal de alarm , chiar dac  s-a luat leg tura cu IDM.   
   (4) În cazul trenurilor f r  ef de tren, în elegerea privind darea înapoi a trenului, se face între mecanic i IDM din sta ia care a expediat trenul, prin 
radiotelefon, mecanicul notând în foaia de parcurs numele sta iei, num rul dispozi iei din registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, ora, numele i 
prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind condi iile de dare înapoi a trenului pân  la semnalul de intrare în sta ie.   
   (5) Dup  oprirea trenului dat înapoi din linie curent , la semnalul de intrare, mecanicul va lua leg tura prin radiotelefon cu IDM în vederea în elegerii privind 
intrarea în sta ie confirmând faptul c  a oprit f r  a dep i semnalul de intrare. Atât mecanicul trenului cât i IDM vor nota i înscrie datele necesare i 
comunic rile, similar modului prezentat la alin. (4).   
    Dup  stabilirea condi iilor de intrare în sta ie prin darea înapoi a trenului i asigurarea parcursului, IDM va pune semnalul de intrare pe "liber". Dac  
semnalul de intrare nu se poate pune pe "liber" (nu func ioneaz  nici indica ia de chemare), sau trenul trebuie s  fie primit la o linie ocupat , IDM sau alt agent 
al sta iei din ordinul IDM, înmâneaz  mecanicului ordin de circula ie în care se men ioneaz  condi iile de primire în sta ie.   
   (6) În timpul împingerii trenului înapoi, agen ii care deservesc trenul sunt obliga i s  se amplaseze astfel încât:   
   a) s  observe linia i semnalele;   
   b) s  dea semnale corespunz toare i s  ia m suri de oprire a trenului, inclusiv prin tragerea semnalului de alarm , în cazul în care observ  obstacole sau 
la întâlnirea unui semnal care ordon  oprirea.   
   (7) În cazul în care locomotiva este deservit  numai de mecanic, la darea înapoi a trenului, acesta este obligat s  dea semnale de aten ie repetate, iar cel 
de-al doilea agent al trenului se posteaz  la urma trenului îndeplinind obliga iile prev zute la alin. (6).   
   Art. 276. -  (1) În cazul în care dup  oprirea neprev zut  în linie curent  trenul nu î i poate continua mersul în întregime, se poate remorca în p r i, cu 
locomotiva trenului sau cu o locomotiv  de ajutor.   
   (2) Prima parte a trenului va pleca spre sta ia vecin  numai dup  ce eful de tren sau mecanicul, în lipsa efului de tren, a verificat dac  are asigurat 
procentul de mas  frânat  i s-a asigurat men inerea pe loc a p r ii din tren r mase în linie curent .   
   (3) În cazul în care mecanicul nu poate lua leg tura prin radiotelefon cu IDM din una din sta iile vecine, acesta poate pleca i cu locomotiva izolat  pân  la 
primul post telefonic, respectiv pân  la sta ia vecin , numai dup  ce s-a asigurat men inerea garniturii de vagoane pe loc. În cazul în care trenul este deservit 
de c tre ef de tren, acesta dispune asupra plec rii locomotivei, prin ordin de circula ie înmânat mecanicului.   
   (4) Mecanicul nu intr  în sta ie cu prima parte a trenului, respectiv cu locomotiva izolat , chiar dac  semnalul de intrare d  indica ia de liber; dup  ce a oprit 
locomotiva în fa a semnalului de intrare, mecanicul comunic  IDM c  linia curent  a r mas ocupat . Comunicarea se face prin radiotelefon sau telefonic de la 
primul post de macazuri ori de barier  sau prin cel de-al doilea agent al trenului, dac  nu s-a putut lua leg tura prin alte mijloace. Asupra modului de intrare în 
sta ie dispune IDM.   
   (5) Mecanicul trenului oprit în linie curent , dup  plecarea cu locomotiva izolat  sau cu prima parte a trenului, trebuie s  opreasc  la primul post de mi care 
în linie curent , dac  acesta exist , sau la primul post de macazuri în linie curent  pentru a nota în registrul postului c  linia curent  a r mas ocupat  cu tot 
trenul sau cu o parte din tren. IDM sau agentul postului din linie curent , în baza înregistr rii f cute de mecanic, comunic  prin telefon sta iilor vecine 
r mânerea trenului sau a unei p r i din tren, în linie curent .   
   Art. 277. -  (1) IDM dispozitor, dup  sosirea locomotivei izolate sau a primei p r i a trenului din linie curent , are urm toarele obliga ii:   
   a) s  comunice r mânerea trenului sau a unei p r i din tren în linie curent , în scris, c tre IDM din sta ia vecin , precum i operatorului de circula ie care va 
dispune închiderea liniei curente;   
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   b) s  stabileasc , împreun  cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolat  sau cu prima parte a trenului, condi iile pentru aducerea trenului sau a p r ii 
r mase din tren, din linie curent ;   
   c) s  stabileasc  împreun  cu operatorul de circula ie, modul de eliberare a liniei curente.   
   (2) IDM dispozitor, dup  sosirea ultimei p r i a trenului din linie curent , transmite sta iei vecine reavizul de sosire, raporteaz  operatorului de circula ie 
sosirea trenului i eliberarea liniei curente, dup  care operatorul de circula ie dispune redeschiderea liniei curente.   
   Art. 278. -  (1) În cazul în care trenul oprit în linie curent  nu î i poate continua mersul i nici nu se poate întoarce în sta ia de plecare, mecanicul trebuie s  
cear  de la sta iile vecine, locomotiv  de ajutor.   
   (2) Mecanicul men ioneaz  în foaia de parcurs solicitarea locomotivei de ajutor i o comunic  împreun  cu num rul trenului, num rul foii de parcurs, numele 
mecanicului i pozi ia kilometric , c tre IDM cu care a luat leg tura. Solicitarea se face prin radiotelefon, telefonic de la un post din linie curent  sau printr-o 
not  scris , trimis  celei mai apropiate sta ii printr-un agent al trenului. IDM confirm  primirea solicit rii comunicând num rul din registrul unificat de c i libere, 
comenzi i mi care, ora, numele i prenumele s u, date pe care mecanicul le înscrie în foaia de parcurs.   
   (3) Se interzice plecarea trenului din linie curent  sau darea înapoi a trenului dup  ce s-a solicitat locomotiv  de ajutor, pân  la sosirea acesteia sau pân  
când nu se prime te încuviin area de la IDM dispozitor care a primit solicitarea locomotivei de ajutor.   
   (4) În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesar , mecanicul va renun a la solicitarea acesteia în acela i mod în care a solicitat-o i nu va pune 
trenul în mi care decât dup  încuviin area scris  a IDM dispozitor, înregistrat  cu num r i or  în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, care va fi 
comunicat  mecanicului în scris, prin telefon sau radiotelefon. În cazul în care locomotiva de ajutor a fost îndrumat  pe linia curent  închis , IDM nu va 
încuviin a renun area la locomotiva de ajutor i punerea trenului în mi care.   
   (5) Dup  primirea solicit rii locomotivei de ajutor, IDM dispozitor este obligat s  comunice aceasta operatorului de circula ie. Operatorul de circula ie 
stabile te modul de trimitere a locomotivei de ajutor solicitate precum i modul de eliberare a liniei curente.   
   (6) IDM expediaz  locomotiva de ajutor în linie curent , înmânând mecanicului ordin de circula ie în care se men ioneaz  condi ii de circula ie, ca i în cazul 
circula iei mijloacelor de interven ie pe linie curent  închis , valabile atât la ducere cât i la înapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie s  fie dotat  cu 
radiotelefon în bun  stare de func ionare.   
   (7) Dup  eliberarea liniei curente, IDM dispozitor avizeaz  despre aceasta operatorul de circula ie, care va dispune redeschiderea liniei curente.   
   Art. 279. -  (1) În cazul remorc rii trenului cu locomotiv  deservit  numai de c tre mecanic, la solicitarea acestuia, eful de tren trebuie s  se prezinte la 
locomotiv  pentru a lua m surile care se impun ca urmare a opririi neprev zute a trenului în linie curent ; în cazul în care nu s-a putut comunica prin 
radiotelefon cauza opririi trenului i mecanicul nu d  semnale de aten ie, eful de tren se prezint  din proprie ini iativ  la locomotiv .   
   (2) În cazul în care eful de tren constat  pierderea capacit ii de conducere a locomotivei de c tre mecanic, dup  luarea m surilor prev zute la art. 111 
alin. (1), va lua leg tura cu IDM din sta ia cea mai apropiat , folosind toate mijloacele posibile - radiotelefon sau agen i ai trenului - solicitând din proprie 
ini iativ  locomotiv  de ajutor, respectiv mecanic de schimb, dup  caz.   
   Art. 280. -  (1) În cazul în care trenul este oprit neprev zut în linie curent  i nu î i poate continua mersul ca urmare producerii unui eveniment sau accident 
feroviar, mecanicul trebuie s  comunice acest fapt IDM din una din sta iile vecine. Comunicarea se înscrie atât de c tre mecanic cât i de IDM în modul 
prev zut la art. 271 alin. (2).   
   (2) Dup  primirea comunic rii, IDM dispozitor informeaz  operatorul de circula ie despre producerea evenimentului sau accidentului feroviar. În acest caz 
operatorul de circula ie închide linia curent .   
   (3) Avizarea evenimentului sau accidentului feroviar i solicitarea mijloacelor de interven ie pentru înl turarea urm rilor acestuia se fac conform 
reglement rilor în vigoare.   
   (4) Dup  înl turarea urm rilor evenimentului sau accidentului feroviar i eliberarea liniei curente, deschiderea liniei curente se face conform prevederilor din 
prezentul regulament.   
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SEC IUNEA a 5-a 
Circula ia mijloacelor de interven ie i a UAM 

pe linia curent  închis    
 
   Art. 281. -  (1) Pe perioada în care linia curent  este închis  datorit  întreruperii acesteia pe o por iune, se admite circula ia mijloacelor de interven ie i a 
UAM de o parte i de alta a por iunii de întrerupere.   
   (2) Îndrumarea UAM pe linie curent  închis  se face la cererea personalului de între inere a liniilor sau, dup  caz, a celui de între inerea instala iilor.   
   (3) Când este necesar s  se îndrume mai multe mijloace de interven ie i/sau UAM în aceea i parte a por iunii de întrerupere, acestea se vor putea urm ri 
i la vedere, circulând cu viteza corespunz toare distan ei de vizibilitate, maxim de 20 km/h, astfel încât mijlocul de interven ie (UAM) s  opreasc  sigur 

înaintea oric rui eventual obstacol sau s  nu ajung  mijlocul de interven ie (UAM) urm rit. Pe timp cu vizibilitate redus , mijloacele de interven ie vor avea 
semnalele de cap i fine de tren, iluminate.   
   Art. 282. -  (1) Ie irea în linie curent  închis  a mijloacelor de interven ie i UAM se face ca trenuri de serviciu în baza condi iilor stabilite în ordinul de 
circula ie.   
   (2) Pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA, în ordinul de circula ie se men ioneaz :   
   a) în cazul în care mijlocul de interven ie sau UAM se expediaz  spre urma trenului r mas în linie curent :   
    "circula i pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilit , cu respectarea restric iilor de vitez , pân  la primul semnal luminos care ordon  oprirea, 
de unde ve i circula cu viteza maxim  de 20 km/h pân  la km .........." locul unde trebuie s  se acorde ajutorul;   
   b) în cazul în care mijlocul de interven ie sau UAM se expediaz  spre capul trenului:   
    "circula i cu viteza maxim  de 20 km/h, cu respectarea restric iilor de vitez , f r  a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu excep ia 
celor care fac func ia de semnal de avarie, pân  la km ...." - locul unde trebuie s  se acorde ajutorul.   
   (3) Pe sec ii de circula ie neînzestrate cu BLA, atât ziua cât i noaptea, în ordinul de circula ie se men ioneaz :   
    "circula i cu viteza maxim  de 40 km/h cu respectarea restric iilor de vitez , pân  la km ........ (distan a de cel pu in 1 km de locul unde se g se te trenul 
oprit) i cu viteza maxim  de 20 km/h de la km ...... pân  la km ....." - locul unde trebuie s  acorde ajutorul.   
   (4) În toate cazurile în care mijlocul de interven ie i/sau UAM se îndrum  spre urma trenului, pozi ia kilometric  pân  la care acestea circul  cu cel mult 20 
km/h, se calculeaz  i se înscrie în ordinul de circula ie înmânat mecanicului, inându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicit  mijloc de 
interven ie.   
   Art. 283. -  (1) În cazul în care din dou  sta ii vecine se expediaz  în sens contrar - pe distan a de circula ie dintre ele - mijloace de interven ie i/sau UAM, 
por iunea de linie dintre punctele pân  la care pot avansa mijloacele de interven ie i/sau UAM, se consider  ca por iune de întrerupere i se semnalizeaz  ca 
por iune de linie închis .   
   (2) Expedierea mijloacelor de interven ie i/sau UAM se face numai dup  primirea avizului scris sau telefonogramei transmise de c tre conduc torul 
lucr rilor, prin care se comunic  sta iei care a cerut închiderea liniei, c  por iunea în cauz  a fost semnalizat .   
   (3) În ordinul de circula ie se face men iunea c  din sta ia vecin  a mai fost expediat în sens contrar un mijloc de interven ie i/sau UAM, indicându-se 
punctul de oprire al acestuia i viteza maxim  de 20 km/h.   
   (4) Mijlocul de interven ie i/sau UAM poate dep i discurile ro ii din linie curent , care acoper  por iunea de întrerupere a c ii, numai dup  oprirea în fa a 
acestora i numai înso ite de c tre agen ii stabili i de conduc torul lucr rilor.   
   Art. 284. -  (1) Circula ia mijloacelor de interven ie i/sau UAM pe o linie curent  închis , precum i retragerea lor din linie curent  la una din sta iile care 
delimiteaz  linia curent  închis  se face în condi iile stabilite în ordinul de circula ie înmânat mecanicului; intrarea mijloacelor de interven ie i/sau UAM în 
sta ie se face conform reglement rilor privind primirea trenurilor.   
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   (2) Datele privind circula ia mijloacelor de interven ie i/sau UAM pe o linie curent  închis , se eviden iaz  de c tre IDM în registrul unificat de c i libere 
comenzi i mi care i se transmit c tre IDM din sta ia vecin  i operatorului de circula ie.   
   (3) Ordinul de circula ie va cuprinde, dup  caz, observa ii referitoare la:   
   a) condi iile de circula ie pe linie curent  închis ;   
   b) expedierea cu semnalul de ie ire pe oprire;   
   c) delimitarea kilometric  a lucr rilor pentru fiecare mijloc de interven ie i/sau UAM;   
   d) mijlocul de interven ie pe care îl urm re te i/sau de care este urm rit;   
   e) sta ia unde se retrage;   
   f) condi iile de înapoiere i de intrare în sta ie;   
   g) alte condi ii de circula ie.   
   (4) Intrarea mijloacelor de interven ie i/sau UAM în sta ie, în cazul în care se urm resc la vedere, se poate face pe aceea i linie, în baza indica iei 
permisive a semnalului de intrare pentru primul mijloc de interven ie sau UAM, iar pentru restul mijloacelor de interven ie i/sau UAM din grup, pe acela i 
parcurs, cu semnalul de intrare pe oprire numai dac  acest mod de primire a fost stabilit prin ordinul de circula ie. În aceast  situa ie IDM dispozitor men ine 
încuiate, respectiv blocate, toate macazurile din parcursul comandat, pân  la gararea ultimului mijloc de interven ie sau UAM.   
   (5) În cazul în care la înapoierea din linie curent , mijloacele de interven ie i/sau UAM nu se retrag într-un singur grup, fiecare mijloc de interven ie i/sau 
UAM va fi primit în sta ie pe o linie liber , cu semnalul de intrare în pozi ia pe liber, cu respectarea condi iilor prev zute în prezentul regulament.   
   (6) În cazul în care la înapoierea din linie curent  mijloacele de interven ie (UAM) se primesc la linii ocupate, primirea acestora se face cu semnalul de 
intrare în pozi ia pe oprire, în condi iile prev zute în prezentul regulament i în celelalte reglement ri specifice în vigoare.   
   (7) Conduc torul lucr rii înscrie în RRLISC retragerea ultimului mijloc de interven ie, eliberarea liniei curente, terminarea lucr rilor, asigurarea gabaritului de 
liber  trecere, precum i eventuale condi ii de circula ie. IDM dispozitor comunic  operatorului de circula ie eliberarea liniei curente i eventualele condi ii 
înscrise în RRLISC.   
   (8) În cazul în care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la por iunea de întrerupere a liniei curente se înfiin eaz  un post de 
mi care, circula ia mijloacelor de interven ie se face în baza în elegerii telefonice - cale liber  - între IDM din sta ia vecin  expeditoare i IDM de la postul de 
mi care înfiin at.   
   (9) În cazul în care este necesar  transbordarea c l torilor în zona por iunii de întrerupere, trenurile de c l tori pot circula pe linie curent  închis  în 
acelea i condi ii ca i mijloacele de interven ie i/sau UAM, iar datele privind circula ia acestora vor fi înscrise în registrul unificat de c i libere comenzi i 
mi care de c tre IDM i raportate operatorului de circula ie; locomotivele de ajutor circul  în acelea i condi ii.   
 

SEC IUNEA a 6-a 
Circula ia automotoarelor de serviciu i a UAM   

 
   Art. 285. -  (1) Automotoarele de serviciu i UAM pot fi puse în circula ie în urm toarele cazuri:   
   a) pentru prezentarea urgent  la fa a locului, în caz de evenimente sau accidente feroviare;   
   b) pentru restabilirea func ion rii instala iilor SCB, TC i IFTE, în caz de deranjamente;   
   c) pentru transporturi urgente de materiale;   
   d) pentru revizia construc iilor i instala iilor de cale ferat ;   
   e) pentru rezolvarea sau examinarea pe teren a unor probleme importante i urgente;   
   f) pentru executarea controlului de c tre personalul de conducere;   
   g) pentru între inerea i repara ia c ii.   
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   (2) Automotoarele de serviciu i UAM circul  ca trenuri de serviciu în rang VII i nu vor provoca sub nici un motiv întârzierea trenurilor prev zute în graficul 
de circula ie.   
    În caz de evenimente sau accidente feroviare care necesit  punerea în circula ie a acestor vehicule feroviare, rangul în care circul  acestea se stabile te la 
îndrumare, prin dispozi ia de punere în circula ie.   
   Art. 286. -  (1) UAM pot circula pe linia curent , izolate sau cuplate.   
   (2) La UAM se poate ata a numai un singur vagon de marf , pe dou  osii, care trebuie s  aib  frâna de mân  în bun  stare de func ionare. În acest caz, 
UAM trebuie înso it de personal de între inere a liniilor având func ia de cel pu in ef de echip , sau de personal de între inere a instala iilor având func ia de 
cel pu in electromecanic.   
   (3) În cazuri excep ionale se poate ata a un singur UAM cu sau f r  vagon, la urma trenurilor care circul  în rangul VII. Viteza trenului în acest caz, nu 
trebuie s  dep easc  viteza de circula ie înscris  pe UAM i se aduce la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie.   
   (4) Circula ia UAM cu sau f r  vagoane, pe linii înzestrate cu BLA se face conform prevederilor art. 208, alin. (3) din prezentul regulament.   
   Art. 287. -  (1) Circula ia ma inilor grele de cale - pentru burat, ciuruit, profilat, compactat, ripat i alte asemenea - între dou  sta ii, se face dup  regulile 
stabilite pentru circula ia trenurilor.   
   (2) Îndrumarea în linie curent  a ma inilor grele de cale, în vederea efectu rii lucr rilor, se face cu închiderea liniei curente.   
   (3) Utilajele multifunc ionale pentru între inerea i repararea c ii i a liniei de contact, care se pot deplasa atât pe calea rutier  cât i pe calea ferat , sunt 
îndrumate pentru executarea unor lucr ri, numai pe linii închise, având acces pe acestea, de regul , prin zona trecerilor la nivel.   
 

SEC IUNEA a 7-a 
Circula ia vehiculelor cu i f r  motor care se pot scoate 

de pe linie cu bra ele   
 
   Art. 288. -  Circula ia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, în toate cazurile, se face pe baz  de cale liber . Oprirea lor este 
obligatorie în fiecare sta ie.   
   Art. 289. -  (1) Circula ia vehiculelor f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele - vagone i, c rucioare de m surat calea când nu sunt conduse sau 
nu sunt înso ite de c tre eful de district sau eful sec iei de între inere a c ii, monoraiurile sau rolele înc rcate cu ine - se face dup  caz, pe baz  de:   
   a) încuviin are scris  dat  conduc torului vehiculului, de c tre IDM dispozitor, prin ordin de circula ie, respectiv încuviin area dat  prin dispozi ie scris , în 
cazul în care cererea s-a f cut telefonic;   
   b) cale liber ;   
   c) program de mers stabilit decadic, în cazul în care la plecarea din linie curent  nu exist  leg tur  telefonic .   
   (2) Circula ia i folosirea la lucr ri a utilajelor u oare de cale care se pot scoate de pe linie cu bra ele - ma ini de strâns buloane, defectoscopuri de verificat 
ine, ma ini de tirfonat, monoraiuri i altele - se fac f r  încuviin area IDM dispozitor, cu excep ia monoraiurilor înc rcate cu ine. De asemenea, pot circula 
f r  încuviin area IDM dispozitor, c rucioarele de m surat calea, numai atunci când sunt conduse sau înso ite de c tre eful de district sau eful sec iei de 
între inere a c ii, pe raza lor de activitate.   
   Art. 290. -  (1) În cazul circula iei pe baz  de încuviin are, aceasta se d  în scris conduc torului vehiculului, personal de c tre IDM dispozitor sau de c tre 
acar, în urma dispozi iei scrise a IDM dispozitor, prin ordin de circula ie completat cu urm toarele date:   
   a) distan a pe care circul  vehiculul;   
   b) orele între care este admis  circula ia vehiculului;   
   c) trenurile care circul  între aceste ore;   
   d) num rul autoriza iei tip pentru conducerea vehiculului i eliberarea liniei curente;   
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   e) alte date care trebuie aduse la cuno tin a conduc torului vehiculului.   
   (2) IDM dispozitor d  dispozi ie scris  posturilor de macazuri interesate, indicând direc ia de mers a vehiculului ce se expediaz . Aceea i dispozi ie se d  i 
în cazul în care vehiculul sose te din linie curent  sau când circul  pe liniile din sta ie.   
   (3) În cazul în care vehiculul pleac  din linie curent  de la un post cu telefon, conduc torul vehiculului solicit  prin telefonogram  încuviin area IDM 
dispozitor pentru punerea vehiculului pe linie i circula ia acestuia. IDM d  încuviin are prin dispozi ie scris  care va cuprinde acelea i date care urmeaz  s  
fie trecute i în ordinul de circula ie. Solicitarea de încuviin are se noteaz  de c tre conduc torul vehiculului în registrul postului, iar IDM dispozitor o noteaz  
în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   Art. 291. -  (1) Pe distan ele de circula ie pe care circul  trenuri cu viteze mai mari de 100 km/h, circula ia vehiculelor f r  motor care se pot scoate de pe 
linie cu bra ele se face numai pe baz  de cale liber .   
   (2) Conduc torul vehiculului f r  motor care se poate scoate de pe linie cu bra ele solicit  ca circula ia acestuia s  se fac  pe baz  de cale liber  i în 
urm toarele cazuri:   
   a) în cazul în care circul  pe poduri lungi;   
   b) prin tuneluri;   
   c) pe linii cu profil accidentat i în curbe f r  vizibilitate;   
   d) dac , în caz de pericol, nu sunt asigurate condi ii de scoatere imediat  a acestora în afara c ii.   
   (3) În toate cazurile, pentru circula ia pe baz  de cale liber  a vehiculelor f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, IDM dispozitor cere aprobarea 
operatorului de circula ie, iar în ordinul de circula ie, pe lâng  datele prev zute la art. 290, alin. (1), men ioneaz  c  aceste vehicule circul  pe baz  de cale 
liber .   
   Art. 292. -  (1) În cazul în care plecarea unui vehicul f r  motor se face din linie curent , de la un punct în care nu exist  leg tur  telefonic  cu IDM 
dispozitor, conduc torul vehiculului circul  pe baza programului de mers stabilit decadic, dar numai în intervalul de timp trecut în acest program.   
   (2) Programul de mers decadic pentru circula ia vehiculelor f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele se stabile te de c tre eful districtului de 
între inere a c ii împreun  cu eful sta iei, se aduce în scris la cuno tin a operatorului de circula ie i se afi eaz  la biroul de mi care.   
   (3) În cazul vehiculelor f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele i care circul  pe baza programului de mers stabilit decadic sau pe baza 
încuviin rii scrise a IDM, IDM dispozitori sunt obliga i s  în tiin eze în scris, prin ordin de circula ie, pe mecanicii trenurilor a c ror circula ie nu este cunoscut  
de c tre conduc torul vehiculului sau este cunoscut , îns  trenul circul  timpuriu sau întârziat; în ordinul de circula ie se fac men iuni privind circula ia acestor 
vehicule pe tot intervalul de timp prev zut în programul de mers stabilit decadic, iar formula de cale liber  se completeaz  cu aceste men iuni.   
   (4) În caz de lucr ri neprev zute, care impun circula ia vehiculelor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, stabilirea plec rii i înapoierii acestora se face 
de c tre conduc torul vehiculului împreun  cu IDM dispozitor.   
   (5) Num rul de oameni ce înso esc vehiculele care circul  f r  cale liber  trebuie s  fie suficient pentru înl turarea rapid  de pe linie a acestor vehicule i a 
înc rc turii lor, imediat ce se constat  apropierea trenului.   
   (6) IDM dispozitor expediaz  aceste vehicule numai în cazul în care conduc torul vehiculului posed :   
   a) autoriza ie tip de conducere i eliberare a liniei curente, valabil  în perioada respectiv , eliberat  de sec ia de între inere a c ii;   
   b) extras din mersul trenurilor precum i din mersul trenurilor suplimentare atunci când exist ;   
   c) ceas în bun  stare de func ionare;   
   d) instrumente de semnalizare portative.   
   Art. 293. -  Îndrumarea vehiculelor cu i f r  motor, când circul  pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA se face pe baz  de cale liber . În ordinul de 
circula ie întocmit de c tre IDM dispozitor i înmânat conduc torului vehiculului, se men ioneaz :   
   a) distan a pe care circul ;   
   b) ora de sosire în sta ia vecin , respectiv ora de eliberare a liniei curente;   
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   c) num rul autoriza iei tip pentru conducerea vehiculului i eliberarea liniei curente;   
   d) alte date care trebuie aduse la cuno tin a conduc torului vehiculului.   
   Art. 294. -  (1) În toate cazurile, circula ia vehiculelor cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele se face f r  anun area lor la posturile de 
barier  i f r  manipularea semnalelor de intrare, ie ire sau trecere i a barierelor de la trecerile la nivel.   
   (2) Înaintea trecerilor la nivel, precum i între semnalul de intrare i primul aparat de cale, aceste vehicule circul  cu aten ie sporit  i cu viteza de cel mult 
20 km/h, fiind gata s  opreasc  la apari ia unui obstacol, respectiv la perceperea unui semnal de oprire.   
   Art. 295. -  În cazul vehiculelor cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, care circul  pe baz  de cale liber , în baza aprob rii operatorului 
de circula ie, linia curent  se consider  liber  numai dup  sosirea vehiculului în sta ie sau la un post de mi care în linie curent , dup  transmiterea reavizului 
de sosire sau dup  caz a avizului de trecere de c tre IDM.   
   Art. 296. -  (1) În incinta sta iei, punerea pe linie i circula ia vehiculelor cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele se face numai cu 
încuviin area IDM dispozitor, dat  în scris conduc torului vehiculului, prin ordin de circula ie, personal sau de c tre un agent în urma dispozi iei scrise a IDM 
dispozitor dat  posturilor de macazuri.   
   (2) În cazul în care exist  leg tur  prin radiotelefon între conduc torul vehiculului i IDM dispozitor, comunic rile privind punerea pe linie, circula ia i 
eliberarea liniei curente pentru vehiculele cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, se pot transmite prin radiotelefon cu înscrierea acestora de 
c tre conduc torul vehiculului în condica portativ  a sta iei, iar de c tre IDM dispozitor, în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
 

SEC IUNEA a 8-a 
Circula ia trenurilor în cazul întreruperii func ion rii 

tuturor mijloacelor de comunica ie   
 
   Art. 297. -  (1) În cazul în care func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt , circula ia trenurilor se face:   
   a) pe cale simpl  sau pe cale dubl  f r  BLA în cazul în care unul din firele de circula ie este închis, pe baza în elegerii scrise între sta ii;   
   b) pe cale dubl  f r  BLA, numai pe firul normal de circula ie i la intervalul de timp de mers fixat trenului antemerg tor pentru parcurgerea distan ei pân  la 
sta ia vecin , plus 10 minute;   
   c) pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA atât pe cale simpl  cât i pe cale dubl , dac  blocul func ioneaz , circula ia trenurilor se face pe baza 
semnalelor BLA;   
   d) pe sec iile de circula ie echipate cu bloc de linie semiautomat circula ia trenurilor se face pe baza în elegerii scrise între sta ii;   
   (2) Posturile de mi care, posturile ajut toare de mi care i posturile de macazuri din linie curent , care pân  la întreruperea comunica iei au fost în func ie, 
nu vor mai participa la circula ia trenurilor, aceasta efectuându-se numai între sta ii.   
   (3) Pe toat  durata întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, atât pe cale simpl  cât i pe cale dubl , circula ia trenurilor trebuie s  se fac  
cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în fiecare sta ie.   
   Art. 298. -  (1) În elegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie se stabilesc de c tre sta ia 
cu sens cu prioritate. Sensul cu prioritate este:   
   a) pe sec ii de circula ie cu cale simpl  - sensul în care circul  trenurile numerotate f r  so ;   
   b) pe sec ii de circula ie cu cale dubl  - sensul normal de circula ie;   
   c) pe sec ii de circula ie cu cale dubl , în cazul în care unul din firele de circula ie este închis, iar pe cel lalt fir se face circula ia în ambele sensuri - sensul 
care este normal pentru firul r mas în circula ie.   
   (2) Pe distan ele de circula ie unde circul  în acela i sens atât trenuri numerotate f r  so , cât i trenuri numerotate cu so , sensul cu prioritate se stabile te 
de administratorul infrastructurii feroviare, în PTE al fiec rei sta ii.   
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   (3) În vederea stabilirii în elegerilor scrise, sta ia cu sens cu prioritate poate expedia primul tren numai în sensul cu prioritate, f r  consim mântul sta iei 
vecine.   
   (4) Se interzice sta iei cu sens f r  prioritate s  expedieze un tren pân  când nu s-a stabilit în elegerea scris  între cele dou  sta ii vecine.   
   Art. 299. -  (1) Pe tot timpul cât dureaz  întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM dispozitor care expediaz  trenul înmâneaz  ordin 
de circula ie în care va men iona:   
   a) circula ia trenului se face cu toate mijloacele de comunica ie întrerupte;   
   b) viteza de circula ie a trenului nu va dep i 30 km/h;   
   c) oprirea trenului în sta ia prin care, dup  livret sau dup  mersul întocmit cu ocazia punerii în circula ie a trenului suplimentar, trenul era prev zut s  circule 
f r  oprire;   
   d) trenul circul  neanun at la posturile de barier , dac  este cazul.   
   (2) Pe timpul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie se interzice:   
   a) executarea manevrei în linie curent  cu dep irea semnalului de intrare;   
   b) expedierea unui tren cu oprire pentru lucr ri în linie curent , cu excep ia mijloacelor de interven ie sau locomotivei de ajutor când trebuie îndrumate în 
linie curent  între dou  sta ii vecine;   
   c) expedierea unui tren pe i de pe o linie ramificat  din linia curent ;   
   d) expedierea unui convoi de manevr  de pe linia unui operator economic, cu manevr  în linie curent  i cu înapoiere pe linia operatorului economic.   
   (3) Pe timpul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, expedierea mijloacelor de interven ie sau a locomotivelor de ajutor în linie curent , 
atât în sensul cu prioritate cât i în sens opus, se face numai la cererea scris  a mecanicului trenului r mas în linie curent  sau a efului de tren când 
mecanicul i-a pierdut capacitatea de conducere.   
   (4) În situa ia în care func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt , locomotivele împing toare circul  numai legate la tren i frân , pe 
întreaga distan .   
   (5) eful sta iei trebuie s  supravegheze executarea serviciului de mi care pe durata întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie.   
   Art. 300. -  (1) În timpul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, se poate efectua închiderea liniei curente în cazul în care necesit ile 
impun aceasta. În acest caz, IDM din sta ia care a primit comunicarea scris  sau verbal  de la un mecanic sau de la personalul de între inere a c ii asupra 
situa iei liniei care impune închiderea, trimite c tre IDM din sta ia vecin  comunicarea scris  de închidere a liniei curente, printr-un agent.   
   (2) IDM din sta ia care a primit comunicarea scris  confirm  în sens primirea ei i consider  linia curent  închis  pân  la avizarea redeschiderii liniei primit  
în scris de la personalul de între inere a c ii sau de la IDM din sta ia vecin .   
   Art. 301. -  (1) În cazul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie pe linie simpl , pân  la stabilirea în elegerilor scrise între dou  sta ii vecine, 
numai sta ia cu sens cu prioritate poate s  expedieze primul tren în sensul cu prioritate, f r  consim mântul sta iei vecine, stabilind cu aceast  ocazie i 
în elegerea scris .   
   (2) Pe sec iile de circula ie cu cale simpl  înzestrate cu BLA, respectiv pe cale dubl  cu BLA banalizat sau BLA specializat, dar cu dependen  de excludere 
între sta ii a ie irii pe linia din stânga a c ii duble când dependen a nu func ioneaz , expedierea primului tren chiar în sensul cu prioritate se face numai dup  
ce s-a convenit în prealabil, în scris, între sta iile vecine cu formula "C" sau "D" prev zute la art. 312, dup  caz. În elegerea scris  se trimite numai de c tre 
sta ia cu sens cu prioritate, sta iei vecine, care a teapt  primirea avizului scris i se conformeaz  întocmai acestui aviz.   
   (3) Sta ia cu sens f r  prioritate poate expedia trenul pentru care a fost ob inut  calea liber  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de 
comunica ie.   
   (4) IDM din sta ia cu sens cu prioritate care a ob inut cale liber  pentru expedierea unui tren i a constatat înainte de expedierea trenului întreruperea 
func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, este obligat ca odat  cu expedierea trenului în baza c ii libere ob inute, s  stabileasc  i în elegerile scrise cu 
IDM din sta ia vecin .   
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   (5) Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat sta iei vecine cale liber  pentru 
expedierea unui tren, linia curent  se consider  ocupat  pân  la sosirea acestui tren sau pân  la primirea de la sta ia vecin  a comunic rii scrise c  a re inut 
trenul i a anulat calea liber .   
   (6) Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a scos în linie curent , un tren/convoi de 
manevr , linia curent  se consider  ocupat  pân  la înapoierea trenului/convoiului de manevr , în sta ie.   
   Art. 302. -  În cazul în care între dou  sta ii vecine se afl  un post de mi care, un post ajut tor de mi care sau un post de macazuri în linie curent , IDM din 
sta ia cu sens cu prioritate la expedierea primului tren în sensul cu prioritate, respectiv IDM din sta ia cu sens f r  prioritate, care expediaz  primul tren în 
baza în elegerii scrise dup  formula "C" de la art. 312 din lips  de tren în sensul cu prioritate, este obligat s  specifice în ordinul de circula ie oprirea trenului la 
post, pentru a comunica c tre IDM, respectiv agentului care deserve te postul, c  s-a întrerupt func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie, precum i 
pentru a verifica dac  linia curent  dintre post i sta ia vecin  spre care circul  trenul este liber .   
   Art. 303. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie a fost expediat din sta ia cu sens cu prioritate un tren având ca 
destina ie o sta ie situat  pe o linie ce se ramific  din linia curent  i nu s-a primit reavizul de trecere de la postul de mi care ce deserve te ramifica ia, atunci 
linia curent  dintre cele dou  sta ii vecine între care se afl  postul de mi care se consider  ocupat  pe timpul necesar trenului s  parcurg  distan a pân  la 
postul de mi care, stabilit în livretul cu mersul trenurilor, plus înc  10 minute - fig. 8.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 8 

   
 
   Art. 304. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat cale liber  sta iei vecine 
situat  pe o linie ce se ramific  din linia curent , pentru expedierea unui tren la sta ia cu sens cu prioritate, atunci linia curent , dintre cele dou  sta ii vecine 
situate pe linia direct  între care se afl  postul de mi care, se consider  ocupat  pân  la sosirea trenului în sta ia cu sens cu prioritate sau pân  la primirea 
comunic rii scrise de la IDM din sta ia situat  pe linia ce se ramific  din linia curent , c  trenul este re inut acolo i nu se mai expediaz  - fig. 9.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 9 
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   Art. 305. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie din sta ia cu sens cu prioritate a fost expediat un tren/convoi de 
manevr  având ca destina ie o linie a unui operator economic ramificat  din linie curent , deservit  de un post ajut tor de mi care sau un post de macazuri 
din linie curent  i nu s-a primit raportarea gar rii pe linia operatorului economic, atunci linia curent  dintre cele dou  sta ii vecine se consider  ocupat  pe 
timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevr  s  parcurg  distan a pân  la postul ajut tor de mi care sau postul de macazuri din linie curent , plus 
înc  10 minute - fig. 10.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 10 

   
 
   Art. 306. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat dispozi ie scris  postului 
ajut tor de mi care sau postului de macazuri din linie curent  care deserve te o linie a unui operator economic, în vederea ie irii trenului/convoiului de 
manevr  pentru manevr  în linie curent , linia curent  dintre cele dou  sta ii vecine se consider  ocupat  pân  la primirea de la postul respectiv a comunic rii 
scrise privind gararea trenului/convoiului de manevr  pe linia operatorului economic.   
   Art. 307. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat comand  postului ajut tor 
de mi care sau postului de macazuri din linie curent , care deserve te o linie a unui operator economic, pentru expedierea unui tren/convoi de manevr  la 
sta ia cu sens cu prioritate, linia curent  se consider  ocupat  pân  la sosirea trenului/convoiului de manevr  sau pân  la primirea de la postul respectiv a 
comunic rii scrise privind re inerea trenului/convoiului de manevr  pe linia operatorului economic - fig. 11.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 11 

   
 
   Art. 308. -  (1) Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat sta iei vecine cale liber  
pentru expedierea unui tren/convoi de manevr  având ca destina ie o linie a unui operator economic ramificat  din linie curent , deservit  de un post ajut tor 
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de mi care sau un post de macazuri din linie curent  i nu a primit reavizul de sosire, atunci linia curent  dintre cele dou  sta ii vecine se consider  ocupat  
pe timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevr  s  parcurg  distan a pân  la post, plus înc  10 min. - fig. 12.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 12 

   
 
   (2) IDM, din sta ia cu sens cu prioritate, este obligat ca la expedierea primului tren în aceast  direc ie s  specifice în ordinul de circula ie înmânat 
mecanicului, oprirea trenului la postul ajut tor de mi care sau la postul de macazuri din linie curent , pentru a verifica dac  linia curent  dintre post i sta ia 
vecin  este liber .   
   Art. 309. -  (1) Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, IDM din sta ia cu sens cu prioritate a dat sta iei vecine cale liber  
pentru expedierea unui tren/convoi de manevr , cu oprire în linie curent  i înapoierea în sta ia de expediere i nu s-a primit reavizul de sosire, atunci linia 
curent  dintre cele dou  sta ii vecine se consider  ocupat  pân  la primirea comunic rii scrise de la IDM din sta ia cu sens f r  prioritate, c  trenul/convoiul 
de manevr  s-a înapoiat în sta ie.   
   (2) Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie s-a dat cale liber  sta iei cu sens f r  prioritate pentru expedierea unui 
tren/convoi de manevr  de pe linia unui operator economic la sta ia cu sens f r  prioritate i nu s-a primit reavizul de sosire, IDM din sta ia cu sens cu 
prioritate este obligat ca, la expedierea primului tren/convoi de manevr  în aceast  direc ie, s  specifice în ordinul de circula ie, oprirea trenului la post, pentru 
a verifica dac  trenul/convoiul de manevr  a fost expediat de pe linia operatorului economic.   
   (3) În cazul în care trenul/convoiul de manevr  a fost expediat spre sta ia cu sens f r  prioritate, atunci trenul expediat de sta ia cu sens cu prioritate 
a teapt  la post, timpul de mers necesar trenului/convoiului de manevr  s  soseasc  în sta ia vecin , plus înc  10 minute.   
   (4) Dac  trenul/convoiul de manevr  a fost re inut pe linia operatorului economic, trenul expediat de sta ia cu sens cu prioritate î i continu  mersul la sta ia 
vecin , iar trenul/convoiul de manevr  de pe linia operatorului economic a teapt  restabilirea func ion rii mijloacelor de comunica ie sau va fi expediat la 
cererea postului, pe baza în elegerii scrise între cele dou  sta ii vecine - fig. 13.   
 

 
Imaginea legat  nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s  fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c  leg tura indic  la fi ierul i la loca ie corect .

 
FIGURA 13 
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   Art. 310. -  Dac  înainte de întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, s-a dat cale liber  sta iei vecine pentru scoaterea convoiului de 
manevr  de pe linia unui operator economic, în linie curent  pentru manevr  i înapoierea lui pe linia operatorului economic, atunci linia curent  dintre cele 
dou  sta ii vecine se consider  ocupat  pân  la primirea, de la postul ajut tor de mi care sau postul de macazuri din linie curent , a comunic rii scrise privind 
înapoierea i gararea trenului/convoiului de manevr  pe linia operatorului economic.   
   Art. 311. -  (1) Dac  sta ia cu sens cu prioritate a expediat un tren spre sta ia cu sens f r  prioritate, pe baz  de cale liber , dup  care s-a produs 
întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie i nu poate ob ine reavizul de sosire pentru trenul expediat, expediaz  primul tren pe baza sensului 
cu prioritate, la un interval de timp egal cu timpul de mers al trenului pân  la sta ia vecin , plus înc  10 minute.   
   (2) Dac  sta ia cu sens cu prioritate mai are de expediat înc  un tren, a c rui circula ie s-a comunicat sta iei vecine prin formula "B" de la art. 312, acest tren 
se expediaz  la un interval de timp egal cu timpul de mers al trenului antemerg tor calculat pentru parcurgerea distan ei pân  la sta ia vecin , cu viteza de 30 
km/h, plus înc  10 minute.   
   Art. 312. -  În elegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul în care func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt , se stabilesc în 
modul urm tor:   
   a) IDM din sta ia cu sens cu prioritate, la expedierea primului tren pe baza sensului cu prioritate, trimite sta iei vecine prin mecanic un aviz scris cu 
specificarea modului de circula ie ulterioar  a trenurilor, cu una din formulele:   
    Formula A:   
    "La ora ...... i ...... minute, am expediat spre sta ia ............. trenul num rul - ........... .   
    Dup  sosirea lui a tept un tren de la dvs.   

Semn tura ...........".   
 
    Formula B:   
    "La ora ...... i ...... minute, am expediat spre sta ia ........... trenul - num rul - ...... dup  care la ora ..... i ..... minute, voi expedia i trenul - num rul - ........... 
.   

Semn tura ...........".   
 
   b) dac  în perioada întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie sta ia cu sens cu prioritate nu are trenuri de expediat, iar IDM din aceast  
sta ie are cuno tin  c  sta ia cu sens f r  prioritate are un tren de expediat, trimite la aceast  sta ie, prin curier, un aviz scris, cu urm toarea formul :   
    Formula C:   
    "A tept un tren de la dvs.   

Semn tura ............".   
 
   c) IDM din sta ia cu sens f r  prioritate, în cazul în care are de expediat un tren, va ob ine cât mai urgent, avizul scris pentru expedierea trenului, trimi ând în 
acest scop, prin curier, la sta ia cu sens cu prioritate o cerere cu urm toarea formul :   
    Formula D:   
    "Comunica i dac  pot expedia spre dvs. trenul - num rul - ........... .   

Semn tura ..............".   
 
   Art. 313. -  (1) Pentru transmiterea avizelor/cererilor scrise, în cazul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, sta ia cu sens cu prioritate 
poate întrebuin a vehicule cu i f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele, precum i locomotive izolate sau drezine motor, iar sta ia cu sens f r  
prioritate poate întrebuin a numai vehicule f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele.   
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   (2) Pe linie simpl  echipat  cu BLA, atât sta ia cu sens cu prioritate cât i sta ia cu sens f r  prioritate poate folosi pentru transmiterea avizelor scrise numai 
vehiculele f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele iar în lipsa acestor mijloace se folosesc curierii.   
   Art. 314. -  Dup  sosirea în sta ie a primului tren de la sta ia cu sens cu prioritate, cu avizul scris cu formula "A" de la art. 312, sau dup  primirea avizului 
scris cu formula "C" de la art. 305, în elegerea scris  se consider  stabilit  i din acest moment se anuleaz  considera iile sensului cu prioritate, circula ia 
trenurilor f cându-se numai în ordinea stabilit  prin avizele scrise, trimise cu fiecare tren.   
   Art. 315. -  (1) Pân  la restabilirea func ion rii mijloacelor de comunica ie, pentru a nu se întrerupe în elegerile scrise dintre cele dou  sta ii, IDM sunt 
obliga i s  trimit  prin mecanicul fiec rui tren, într-un sens sau altul, avizele scrise pentru expedierea ulterioar  a trenurilor.   
   (2) În cazul în care mecanicul este avizat prin ordin de circula ie cu privire la circula ia trenului cu toate mijloacele de comunica ie întrerupte, acesta nu 
pleac  cu trenul dac  nu prime te i avizul scris pentru expedierea trenului imediat urm tor, pe care îl va înmâna c tre IDM din sta ia vecin .   
   Art. 316. -  (1) Avizele dup  formulele "A", "B", respectiv "C" de la art. 312 i cererile dup  formula "D" de la art. 312 se înscriu de c tre IDM în registrul 
unificat de c i libere, comenzi i mi care. Aceste avize/cereri se întocmesc pe ordin de circula ie, în dou  exemplare, din care unicatul se trimite sta iei vecine, 
iar duplicatul r mâne la carnet.   
   (2) IDM care prime te avizul/cererea, consemneaz  i confirm  primirea avizului/cererii prin semn tur  pe ordinul de circula ie aflat la mecanic.   
   Art. 317. -  La întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, pe sec iile de circula ie cu cale dubl , trenurile se expediaz  pe firul normal de 
circula ie în fiecare sens, la intervale de timp egale cu timpul de mers al trenului antemerg tor calculat pentru parcurgerea distan ei pân  la sta ia vecin , cu 
viteza de 30 km/h, plus înc  10 minute.   
   Art. 318. -  (1) În cazul în care între dou  sta ii vecine situate pe sec ii de circula ie cu cale dubl  se afl  un post de mi care, un post ajut tor de mi care sau 
un post de macazuri, în linie curent , IDM din sta iile vecine sunt obliga i ca la expedierea primului tren s  specifice în ordinul de circula ie înmânat 
mecanicului oprirea trenului la aceste posturi pentru a comunica IDM, respectiv agentului care deserve te postul, c  s-a întrerupt func ionarea tuturor 
mijloacelor de comunica ie, precum i pentru a verifica dac  linia curent  dintre post i sta ia vecin  spre care circul  trenul este liber .   
   (2) În cazul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, circula ia pe linie fals  se face numai dup  ce s-au stabilit în elegerile scrise între 
sta iile vecine i în condi iile stabilite de c tre IDM din aceste sta ii.   
   (3) Condi iile de circula ie se trec în ordinul de circula ie.   
   Art. 319. -  (1) IDM din sta ia cu sens cu prioritate, dup  restabilirea func ion rii cel pu in a unui mijloc de comunica ie, transmite sta iei vecine urm toarea 
telefonogram :   
    "Din sta ia .......... num rul ....... ora ..... .   
    Restabilesc sistemul de comunica ii ......... cu sta ia ................... .   
    Ultimul tren sosit de la dvs. a fost trenul - num rul - ................... .   
    Ultimul tren expediat spre dvs. a fost trenul - num rul - ................. .   

Semn tura ...........".   
 
   (2) IDM din sta ia cu sens f r  prioritate, dup  ce se convinge c  datele din telefonograma transmis  de c tre IDM din sta ia cu sens cu prioritate sunt reale, 
stabile te c  linia curent  este liber  i r spunde cu formula:   
    "Din sta ia ............................... num rul ........... ora ....... .   
    Ultimul tren sosit de la dvs. a fost trenul - num rul - ................... .   
    Ultimul tren expediat spre dvs. a fost trenul - num rul - ................. .   
    Linia curent  pân  la sta ia ................................... este liber .   

Semn tura ............".   
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   (3) Dup  acest schimb de telefonograme, IDM din ambele sta ii trec la circula ia trenurilor dup  sistemul de circula ie folosit înainte de întreruperea 
func ion rii mijloacelor de comunica ie i transmit aceasta operatorului de circula ie.   
 

SEC IUNEA a 9-a 
Închideri de linie i/sau scoateri de sub tensiune 

a liniei de contact pentru lucr ri   
 
   Art. 320. -  Închiderile liniei curente sau a liniilor din sta ie i/sau scoaterile de sub tensiune a liniei de contact pot fi:   
   a) planificate;   
   b) accidentale.   
   Art. 321. -  (1) În cazul închiderii planificate a liniei curente i/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixat  prin telegrama de aprobare, se 
procedeaz  astfel:   
   a) responsabilul SC al lucr rii de între inere a c ii, respectiv responsabilul SC al lucr rii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicit  - prin 
înscriere în RRLISC - c tre IDM din una din sta iile vecine între care se închide linia curent , efectuarea închiderii liniei curente i/sau scoaterea de sub 
tensiune a liniei de contact;   
   b) IDM înscrie în RRLISC men iunea "luat la cuno tin ", semneaz  men ionând cite  numele, noteaz  ora, dup  care înscrie în registrul de dispozi ii RC i 
transmite operatorului de circula ie cererea de închidere a liniei curente i/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;   
   c) operatorul de circula ie împreun  cu IDM din sta iile între care urmeaz  s  se închid  linia curent  i/sau s  se scoat  de sub tensiune linia de contact, 
verific  starea de liber a liniei curente a a cum este prev zut la art. 186 alin. (2) i dac  sunt îndeplinite condi iile din telegrama de aprobare a închiderii de 
linie i/sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, dup  confirmarea dat  de dispecerul energetic feroviar privind scoaterea de sub tensiunea liniei de 
contact, operatorul de circula ie d  dispozi ie scris  c tre IDM i dispecerul energetic feroviar, precizând ora începerii închiderii liniei curent  i/sau scoaterii 
de sub tensiune a liniei de contact, durata, responsabilul/responsabilii cu siguran a circula iei i num rul telegramei de aprobare. Dup  cola ionare, dispozi ia 
scris  a operatorului de circula ie privind închiderea liniei curente i/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact este confirmat  cu num r de primire i 
or  de c tre fiecare IDM;   
   d) IDM din cele dou  sta ii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente i/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozi ie scris  posturilor de 
macazuri din subordine i posturilor de barier  din sta ie i din linie curent  pentru închiderea liniei curente, precum i pentru amplasarea i supravegherea 
discurilor ro ii mobile, cu men ionarea intervalului de închidere i/sau scoatere de sub tensiune. Ie irile în linie curent  închis  din sta iile înzestrate cu 
instala ii CED sau CE se acoper  cu discuri ro ii amplasate i supravegheate de c tre agen i autoriza i ai executantului lucr rii dota i cu mijloace TC, acolo 
unde nu se aplic  alte sisteme de interzicere (restric ionare) a efectu rii parcursurilor de expediere din sta ie spre linia curent  închis , prev zute în 
instruc iunile de manipulare a instala iilor de siguran a circula iei din fiecare sta ie;   
   e) IDM din sta ia în care s-a cerut efectuarea închiderii liniei curente i/sau scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, înscrie în RRLISC, pe rând liber, 
faptul c  operatorul de circula ie a aprobat cererea pentru închiderea i/sau scoaterea de sub tensiune solicitat , men ionând num rul dispozi iei de aprobare, 
ora efectiv  de la care poate începe lucrarea, semneaz  i noteaz  ora, iar responsabilul SC al lucr rii de între inere a c ii/responsabilul SC al lucr rii de 
scoaterea de sub tensiune a liniei de contact înscrie men iunea "Luat la cuno tin ", nominalizeaz  agen ii autoriza i pentru amplasarea-ridicarea i 
supravegherea discurilor ro ii mobile, dac  este cazul, dup  care noteaz  ora lu rii la cuno tin  i semneaz ;   
   f) în cazul în care leg turile telefonice cu operatorul de circula ie sunt întrerupte, închiderea liniei se aprob  de c tre IDM din sta ia cu sens de prioritate, prin 
dispozi ia scris  dat  sta iei vecine, numai dup  primirea comunic rii de la responsabilul/responsabilii SC al/ai lucr rii; dispozi ia scris  se transmite urgent de 
IDM din sta ia cu sens de prioritate c tre responsabilul/responsabilii SC al/ai lucr rii prin radiotelefon sau prin curier;   
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   g) pentru circula ia trenului de lucru i a utilajelor pe linie curent  închis , ridicarea i amplasarea discurilor ro ii se face din dispozi ia scris  a IDM 
transmis  posturilor din subordine - dac  acestea exist  - sau agen ilor autoriza i pentru amplasarea-ridicarea i supravegherea discurilor ro ii mobile 
nominaliza i în RRLISC de c tre responsabilul SC al lucr rii, conform prevederilor de la lit. e); dispozi ia IDM privind amplasarea sau ridicarea discurilor ro ii 
pe teren se înregistreaz  în condica postului de c tre personalul din subordine, sau în condica portativ  a sta iei de c tre agen ii autoriza i.   
   (2) Pe liniile electrificate, începerea lucr rilor la cale se face dup  confirmarea în scris dat  de personalul de electrificare, c  linia de contact este scoas  de 
sub tensiune i este legat  la p mânt, în cazul lucr rilor de cale prev zute cu scoaterea de sub tensiune.   
   (3) În telegrama de aprobare a închiderii de linie i/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact se poate stabili, dac  este necesar, supravegherea 
activit ii de circula ie a trenurilor i de manevr  a vehiculelor feroviare, de c tre eful sta iei sau/ i de c tre alt personal cu responsabilit i în siguran a 
circula iei.   
   Art. 322. -  (1) În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a liniei curente i/sau scoaterea accidental  de sub 
tensiune a liniei de contact, acesta este obligat s  opreasc  circula ia trenurilor, s  avizeze operatorul de circula ie, eful sta iei i personalul de între inere a 
c ii în func ie de cel pu in ef de echip , respectiv personalul IFTE - electromecanic sau dispecerul energetic feroviar.   
   (2) În acest caz, închiderea liniei curente se înscrie în RRLISC al uneia din sta iile care delimiteaz  linia curent  de c tre personal cu responsabilit i în 
siguran a circula iei apar inând subunit ii de între inere a c ii.   
   (3) Scoaterea accidental  de sub tensiune a liniei de contact se înscrie în RRLISC dup  caz, astfel:   
   a) de personalul de între inere a instala iilor IFTE cu responsabilit i în siguran a circula iei în func ie de cel pu in electromecanic;   
   b) de c tre IDM, în sta iile înzestrate cu instala ii IFTE care se manipuleaz  de c tre acesta, din dispozi ia scris  a dispecerului energetic feroviar.   
   (4) IDM înscrie în RRLISC men iunea "luat la cuno tin ", semneaz  men ionând cite  numele, noteaz  ora, dup  care înscrie în registrul de dispozi ii RC i 
transmite operatorului de circula ie închiderea liniei curente i/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact.   
   (5) Ie irile în linie curent  închis  din sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE se restric ioneaz  i se semnalizeaz  conform reglement rilor specifice în 
vigoare, în cazul în care nu se aplic  alte sisteme de interzicere (restric ionare) a efectu rii parcursurilor de expediere din sta ie spre linia curent  închis , 
prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iilor de siguran a circula iei din fiecare sta ie.   
   Art. 323. -  În toate cazurile, deschiderea liniei curente se face în urm toarele condi ii:   
   a) dup  primirea comunic rii scrise privind terminarea lucr rii din partea executantului autorizat, responsabilul SC al subunit ii de între inere a c ii sau 
împuternicitul s u în func ie de cel pu in picher, face personal revizia liniei cu privire la asigurarea condi iilor de siguran a circula iei, dup  care avizeaz  
terminarea lucr rilor i retragerea utilajelor sau trenului de lucru prin telefonogram  sau prin înscriere în RRLISC al uneia din sta iile vecine, precizând data i 
ora de la care circula ia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului în zona lucr rii, viteza de circula ie maxim  admis , precum i alte eventuale condi ii 
de siguran  a circula iei;   
   b) dup  terminarea lucr rilor la instala iile SCB, IFTE, sau TC care nu afecteaz  integritatea liniei i/sau a lucr rilor de art , deschiderea liniei curente se 
face pe baza avizului asupra termin rii lucr rilor, retragerea utilajelor sau trenului de lucru i asigurarea condi iilor de siguran a circula iei, dat prin 
telefonogram  i prin înscriere în RRLISC al uneia din sta iile vecine de c tre efii subunit ilor de între inere a instala iilor SCB, IFTE sau TC sau de c tre 
împuternici ii acestora în func ie de cel pu in electromecanic;   
   c) IDM care prime te comunic rile prev zute la lit. a) i/sau lit. b) transmite operatorului de circula ie avizul de terminare a lucr rilor i retragerea utilajelor 
sau trenului de lucru, înscris în RRLISC solicitând dispozi ie pentru deschiderea liniei în condi iile stabilite în aviz;   
   d) dup  deschiderea liniei, operatorul de circula ie i IDM procedeaz  la schimbul de telefonograme ca în cazul închiderii planificate a liniei curente;   
   e) imediat dup  deschiderea liniei curente, IDM dispozitor transmite posturilor din subordine - dac  exist  - dispozi ia pentru deschiderea liniei curente i 
pentru ridicarea discurilor ro ii; în sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE în care nu se aplic  alte sisteme de interzicere (restric ionare) a efectu rii 
parcursurilor de expediere din sta ie spre linia curent  închis , prev zute în instruc iunile de manipulare a instala iilor de siguran a circula iei din fiecare sta ie, 
IDM transmite dispozi ia pentru ridicarea discurilor ro ii, agen ilor autoriza i ai executantului lucr rii;   
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   f) în cazul în care leg turile telefonice cu operatorul de circula ie sunt întrerupte, IDM din sta ia cu sens de prioritate, îndepline te i atribu iile operatorului 
de circula ie referitoare la deschiderea liniei.   
   Art. 324. -  (1) În cazul închiderii planificate a liniilor din sta ie, responsabilul SC al lucr rii de între inere a c ii înscrie în RRLISC aflat la biroul de mi care, 
lucr rile care se execut  i linia care se închide, precizând num rul i data telegramei de aprobare, intervalul de timp în care se execut  lucrarea, precum i 
eventualele condi ii suplimentare privind efectuarea circula iei trenurilor i manevra vehiculelor feroviare pe durata închiderii.   
   (2) IDM, pe baza înscrierii f cute în RRLISC de responsabilul SC al lucr rii, procedeaz  astfel:   
   a) înscrie în RRLISC men iunea "luat la cuno tin ", semneaz  i noteaz  ora;   
   b) verific  dac  sunt respectate condi iile din telegrama de aprobare;   
   c) înscrie în registrul de dispozi ii RC i transmite operatorului de circula ie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii liniilor de primire/expediere;   
   d) dup  primirea dispozi iei operatorului de circula ie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, c  
operatorul de circula ie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, men ionând num rul dispozi iei de aprobare, ora efectiv  de la care se 
poate începe lucrarea, semneaz  i noteaz  ora, dup  care d  dispozi ie scris  posturilor de macazuri pentru închiderea liniei (dac  aceste posturi exist ); cel 
care a solicitat efectuarea închiderii înscrie în RRLISC men iunea "Luat la cuno tin ", semneaz  i noteaz  ora lu rii la cuno tin .   
   (3) În mod similar se va proceda i la închiderile solicitate de c tre efii subunit ilor de între inere a instala iilor SCB, IFTE, TC pentru lucr ri care nu 
afecteaz  integritatea liniei i a lucr rilor de art .   
   (4) Executarea lucr rilor cu c rucioare-turn la linia de contact se face numai cu închiderea liniei.   
   Art. 325. -  În toate cazurile de închidere a liniei curente sau a liniei/liniilor din sta ie, dup  primirea dispozi iei de aprobare a închiderii i înscrierea acesteia 
în RRLISC, IDM ia urm toarele m suri:   
   a) verific , prin raportarea de c tre agen i, dac  s-a executat acoperirea liniei închise conform reglement rilor specifice în vigoare;   
   b) eviden iaz  linia închis  folosind capacele vopsite în ro u i t bli ele prev zute cu inscrip ia "linia închis " care se aplic  pe butoane, manete sau tabloul 
de chei, în func ie de tipul instala iei, în locul cel mai potrivit pentru a atrage aten ia, respectiv ia m surile prev zute în instruc iunile de manipulare a 
instala iilor respective;   
   c) efectueaz  circula ia i manevra cu respectarea noilor condi ii stabilite.   
   Art. 326. -  (1) Închiderea accidental  a uneia sau a mai multor linii din sta ie se aduce verbal la cuno tin a IDM, apoi se înscrie în RRLISC de c tre 
personalul de între inere.   
   (2) Pe baza comunic rii verbale, IDM opre te circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare, d  dispozi ie scris  posturilor de macazuri pentru 
închiderea liniei/liniilor; pentru liniile de primire-expediere IDM avizeaz  operatorul de circula ie în scris i pe eful sta iei.   
   Art. 327. -  (1) În toate cazurile, deschiderea liniilor din sta ie pentru circula ia trenurilor se face în baza avizului de terminare a lucr rilor înscris în RRLISC 
de c tre împuternicitul subunit ii de între inere în func ie de cel pu in picher pentru liniile de primire-expediere, respectiv ef echip  pentru celelalte linii; în 
avizul de terminare a lucr rilor se stabilesc i eventualele condi ii de circula ie i manevr .   
   (2) Dup  ce s-a înscris avizul de terminare a lucr rilor, IDM ia la cuno tin  sub semn tur , con inutul înscrierii, dup  care d  posturilor de macazuri (în 
cazul în care acestea exist ) dispozi ie scris  pentru deschiderea liniei/liniilor; în cazul liniilor de primire-expediere, IDM avizeaz  în scris operatorul de 
circula ie despre terminarea lucr rilor men ionând i condi iile de circula ie stabilite.   
   (3) La lucr rile care se execut  la aparatele de cale prev zute cu încuietori cu chei sau centralizate, din sta ie i/sau din linie curent , pentru care închiderea 
liniei a fost cerut  atât de c tre personalul de între inere a c ii, cât i de personalul de între inere a instala iilor, deschiderea liniei/liniilor pentru circula ia 
trenurilor se face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucr rilor, prin telefonogram  sau prin înscriere în RRLISC, de c tre personalul 
de între inere a c ii în func ie de cel pu in ef district i de c tre personalul de între inere a instala iilor în func ie de cel pu in electromecanic.   
   (4) Comunic rile prin mijloace TC privind deschiderea liniilor se înscriu de c tre organele competente în condica portativ  i se transmit c tre IDM, care le 
înscrie în RRLISC.   
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SEC IUNEA a 10-a 
Restric ii de vitez    

 
   Art. 328. -  (1) Introducerea sau modificarea restric iilor de vitez  se face prin telefonogram  transmis  din condica portativ  i/sau prin înscriere în RRLISC 
aflat la una din sta iile care delimiteaz  por iunea de linie sl bit , de c tre:   
   a) personalul de între inere a c ii în func ie de cel pu in ef district, pentru linia curent  i liniile de primire-expediere sau ef de echip  pentru restul liniilor 
din sta ie;   
   b) personalul IFTE în func ie de ef district, pentru restric iile introduse din cauza st rii liniei de contact.   
   (2) Toate restric iile de vitez  prev zute, din linie curent  i de pe liniile de primire-expediere, se aduc la cuno tin a mecanicului prin BAR, iar cele 
neprev zute, precum i cele modificate fa  de BAR, prin ordin de circula ie de c tre IDM din sta ia de compunere a trenului sau de c tre IDM din ultima sta ie 
cu oprire a trenului.   
   (3) BAR se întocme te decadal i cuprinde restric iile de vitez  care sunt pe teren în decada respectiv .   
   Art. 329. -  Restric iile de vitez  necuprinse în BAR, precum i cele cu modific ri fa  de BAR se trec de c tre IDM i operatorul de circula ie, imediat dup  
introducerea sau modificarea lor, pe tabla de eviden  a restric iilor de vitez  aflat  în biroul de mi care, în biroul operatorului de circula ie, precum i la 
posturile deservite de IDM exteriori care sunt stabilite în PTE.   
   Art. 330. -  (1) În cazul în care IDM prime te avizarea de introducere sau de modificare a unei restric ii de vitez , acesta o aduce imediat la cuno tin a 
operatorului de circula ie prin telefonogram .   
   (2) Operatorul de circula ie care este avizat de introducerea sau modificarea unei restric ii de vitez , avizeaz  imediat prin dispozi ie scris  toate sta iile de 
pe sec ia de circula ie respectiv  i pe operatorii de circula ie de pe sec iile de circula ie vecine în vederea aviz rii trenurilor care circul  f r  oprire pe aceste 
sec ii de circula ie.   
   (3) Avizarea mecanicilor cu privire la restric iile de vitez  în sta iile care au posturi deservite de IDM exteriori, se face prin ordin de circula ie înmânat de 
c tre ace tia, din ordinul IDM dispozitor.   
   (4) Operatorul de circula ie este obligat s  stabileasc  trenurile plecate din sta ia cap de sec ie de circula ie sau din ultima sta ie cu oprire, care nu au fost 
avizate cu privire la introducerea sau modificarea restric iei, i s  dispun  oprirea lor, pentru avizarea mecanicului.   
   Art. 331. -  (1) În cazul în care leg turile prin instala iile TC cu operatorul de circula ie sunt defecte, iar IDM din una din sta iile de pe sec ia de circula ie 
prime te avizare de introducere sau de modificare a unei restric ii de vitez , comunic  imediat con inutul ei prin telefonogram  sta iilor care delimiteaz  
por iunea de linie restric ionat .   
   (2) IDM din sta iile care delimiteaz  por iunea de linie restric ionat  sunt obliga i s  aduc  aceste restric ii de vitez  la cuno tin a mecanicilor de la toate 
trenurile de pe sec ia respectiv  de circula ie, prin ordin de circula ie. În acest sens, pân  la restabilirea leg turilor prin instala iile TC cu operatorul de 
circula ie, trenurile care circul  f r  oprire prin sta iile ce delimiteaz  por iunea de linie restric ionat , vor fi oprite în aceste sta ii în vederea aviz rii restric iei 
de vitez  introdus  sau modificat  în condi iile prev zute la alin. (1), prin ordin de circula ie.   
   Art. 332. -  (1) Pe sec iile de circula ie în care sta iile sunt dotate cu semnale de intrare care dau indica ii asupra pozi iei semnalului de ie ire, avizarea 
restric iilor de vitez  necuprinse în BAR sau modificate fa  de BAR, la trenurile de marf , se face de c tre IDM din sta ia cap de sec ie sau din sta ia de 
formare a trenului, pentru întreaga distan , pân  la urm toarea sta ie cap de sec ie în care trenul are prev zut  oprire sau pân  la sta ia de descompunere în 
cazul în care aceasta este situat  înaintea ultimei sta ii cap de sec ie.   
   (2) Sta iile cap de sec ie care avizeaz  restric iile de vitez  c tre mecanicii trenurilor de marf , se stabilesc de c tre administratorul infrastructurii feroviare 
publice, odat  cu schimbarea mersului de tren.   
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   (3) IDM din sta ia care expediaz  trenul i operatorul de circula ie sunt obliga i s  se intereseze din timp pentru cunoa terea tuturor restric iilor de vitez  
care trebuie avizate mecanicului pân  la prima sta ie unde trenul are prev zut  oprire sau pân  la sta ia cap de sec ie stabilit  pentru avizarea restric iilor de 
vitez , dup  caz.   
   Art. 333. -  (1) Ridicarea restric iilor de vitez  se face în scris, prin telefonogram  i/sau înscriere în RRLISC de c tre personalul de între inere a c ii în 
func ie de cel pu in ef district, pentru restric iile de vitez  din linie curent  i de pe liniile de primire/expediere din sta ii i cel pu in ef de echip , în cazul 
celorlalte linii din sta ie, cu precizarea datei i orei de ridicare a restric iei de vitez .   
   (2) În cazul restric iilor de vitez  introduse de personalul IFTE, ridicarea acestora se poate face de c tre personalul care le-a introdus sau de c tre un organ 
ierarhic superior al acestuia, conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   Art. 334. -  (1) Dup  primirea aviz rii de ridicare a unei restric ii de vitez , IDM o aduce la cuno tin a operatorului de circula ie prin telefonogram .   
   (2) Operatorul de circula ie avizeaz  imediat ridicarea restric iei de vitez  prin dispozi ie scris  adresat  tuturor sta iilor de pe sec ia de circula ie respectiv  
i operatorilor de circula ie de pe sec iile vecine, stabilind trenurile în circula ie care trebuie avizate cu privire la ridicarea restric iei i sta iile care vor face 

avizarea în acelea i condi ii ca în cazul introducerii acestora.   
   (3) În cazul în care leg turile prin instala iile TC cu operatorul de circula ie sunt defecte, avizarea sta iilor cu privire la ridicarea restric iilor de vitez  se face 
prin telefonogram  de c tre IDM care a primit avizarea de ridicare a restric iei de vitez , în acelea i condi ii ca în cazul introducerii acestora.   
   (4) Restric iile de vitez  ridicate de pe teren se terg imediat de pe tabla de eviden  a restric iilor de vitez .   
   Art. 335. -  (1) Dac  IDM este avizat de c tre personalul feroviar sau alt personal despre deterior ri la linii, instala ii sau despre alte pericole care afecteaz  
siguran a circula iei, ia m suri de oprire a circula iei pe linia respectiv  i avizeaz  imediat prin telefonogram  operatorul de circula ie, IDM din sta ia vecin , 
precum i personalul de între inere a c ii, în func ie de cel pu in ef de echip , respectiv personalul de între inere a instala iilor, în func ie de cel pu in 
electromecanic.   
   (2) Dup  primirea aviz rii, primul tren se expediaz  numai înso it de personalul de între inere a c ii, în func ie de cel pu in ef de echip .   
   (3) În ordinul de circula ie înmânat mecanicului trenului se va men iona:   
   a) oprirea obligatorie a trenului în apropierea zonei cu deterior ri la linie;   
   b) respectarea condi iilor de circula ie a trenului în zona sl bit  sau defect , consemnate în scris de c tre personalul de între inere a c ii care înso e te 
trenul, în foaia de parcurs la rubrica men iuni asupra trenului.   
   (4) Trenurile urm toare vor circula în zona sl bit  sau defect , în condi iile stabilite de c tre personalul de între inere a c ii care a înso it primul tren i 
men ionate în RRLISC.   
   Art. 336. -  (1) Punctele expuse inunda iilor se stabilesc anual de c tre subunit ile de între inere a c ii, se reactualizeaz  în cazul în care este necesar i se 
aduc la cuno tin a sta iilor i regulatoarelor de circula ie.   
   (2) În cazul în care, în timpul unei ploi toren iale, personalul de între inere a c ii nu a dat nici un aviz în leg tur  cu circula ia trenurilor peste punctele expuse 
inunda iilor, IDM din proprie ini iativ , dispune prin ordin de circula ie ca trenurile s  fie conduse peste punctele respective cu deosebit  aten ie i cu viteza de 
cel mult 5 km/h; despre aceasta IDM avizeaz  i operatorul de circula ie.   
   (3) În cazul în care apa dep e te suprafa a de rulare a inei, mecanicul ia m suri de oprire a trenului pân  la sosirea personalului de între inere a c ii care 
va stabili condi iile de circula ie. În astfel de cazuri personalul de între inere a c ii, în func ie de cel pu in ef echip , are obliga ia s  stabileasc  i s  
comunice sta iilor, în cel mai scurt timp, condi iile de circula ie a trenurilor.   
   (4) Avizul asupra circula iei trenurilor se d  numai dup  ce linia a fost revizuit  de c tre eful de echip  sau eful districtului de între inere a liniilor, care la 
nevoie ia m suri pentru semnalizarea i repararea liniei i dac  este cazul, avizeaz , pe eful subunit ii de între inere a c ii pentru stabilirea modalit ilor de 
reparare a liniei.   



111 

   (5) În cazul în care circula ia trenurilor trebuie s  se fac  cu restric ie de vitez , personalul de între inere a liniilor, în func ie de cel pu in ef district, pentru 
linia curent  i liniile de primire-expediere sau în func ie de ef de echip  pentru celelalte linii, face avizarea introducerii pe teren a restric iei de vitez  
necesare prin telefonogram  din condica portativ  i/sau prin înscriere în RRLISC.   
   Art. 337. -  (1) IDM i operatorii de circula ie sunt obliga i s  men ioneze în predarea serviciului toate restric iile de vitez  înscrise pe tabla de eviden  a 
restric iilor de vitez .   
   (2) Dup  luarea serviciului în primire, operatorul de circula ie face verificarea tuturor restric iilor de vitez  înscrise pe tabla de restric ii, atât cu IDM 
dispozitori i/sau locali ti, dup  caz, din sta iile de pe sec ia de circula ie pe care o conduc, cât i cu operatorii de circula ie de pe sec iile de circula ie vecine, 
consemnând aceasta în registrul de dispozi ii cu num r i or .   
   (3) La intrarea în serviciu, IDM dispozitor face verificarea tuturor restric iilor de vitez  împreun  cu IDM exteriori i remediaz  eventualele neconcordan e, 
notând rezultatul verific rii în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care.   
   (4) Restric iile de vitez  care nu sunt cuprinse în BAR, precum i orice nepotrivire între prevederile din BAR i situa ia de pe teren - treapt  de vitez  
superioar  sau inferioar  celei indicate pe teren, pozi ie kilometric  diferit  a por iunii de linie cu restric ie i alte asemenea - se aduc la cuno tin  
personalului de locomotiv  prin ordin de circula ie.   
   (5) În cazul în care BAR nu a ap rut în timp util, operatorul de circula ie împreun  cu IDM de pe sec ia de circula ie respectiv  inventariaz  toate restric iile 
de vitez  de pe sec ia respectiv , folosind în acest scop tabla de eviden  a restric iilor de vitez  din biroul de mi care, din biroul operatorului de circula ie i 
ultimul BAR expirat. Toate restric iile de vitez  existente se eviden iaz  pe tabla de eviden  a restric iilor de vitez  i se procedeaz  ca în cazul în care 
acestea nu sunt cuprinse în BAR.   
   Art. 338. -  (1) Toate locomotivele, automotoarele i celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de c tre operatorii de transport feroviar, sau 
operatorii economici care le de in i/sau exploateaz , fiind interzis  îndrumarea acestora în sta ie, f r  BAR.   
   (2) În cazul în care, în parcurs, locomotiva nu are BAR corespunz tor sec iei pe care urmeaz  s  circule, la solicitarea mecanicului, IDM avizeaz  prin ordin 
de circula ie, toate restric iile de vitez  existente pe sec ia de circula ie respectiv  sau face men iunea c  nu sunt restric ii de vitez  prev zute în BAR. În acest 
caz operatorul de circula ie este avizat în scris despre restric iile de vitez  care au fost avizate mecanicului.   
   (3) Este interzis  introducerea de restric ii de vitez  necuprinse în BAR în decada respectiv  cu excep ia celor neprev zute i a celor pentru protec ia 
echipelor de lucru.   
   (4) Restric iile de vitez  de pe liniile sta iei, altele decât liniile de primire-expediere, precum i cele de pe LFI pe care manevra este executat  cu mijloace i 
personal apar inând operatorilor de manevr  feroviar , operatorilor de transport feroviar sau operatorilor economici, nu se men ioneaz  în BAR.   
    Aceste restric ii se aduc la cuno tin  personalului de locomotiv  prin ordin de circula ie, în care se precizeaz  locul (zona) unde se afl  por iunea de linie 
sl bit  i viteza de circula ie maxim  admis .   
   (5) În cazul locomotivelor de manevr  din sta iile tehnice i/sau de triaj, ordinul de circula ie pentru avizarea restric iilor de vitez  se poate emite cu 
valabilitate pentru întreaga tur  de serviciu a IDM.   
   (6) Introducerea, eviden ierea, verificarea i ridicarea restric iilor de vitez  de pe liniile sta iei, altele decât liniile de primire-expediere, precum i de pe LFI se 
fac ca în cazul restric iilor de vitez  de pe liniile de primire-expediere, f r  a fi transmise operatorului de circula ie.   
 

PARTEA A IV-A 
DISPOZI II FINALE   

 
ELIBERAREA LINIEI CURENTE SAU A LINIEI DIRECTE DINTR-O STA IE CFR   
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   Art. 339. -  În scopul efectu rii transporturilor feroviare în condi ii de siguran  i regularitate a circula iei, administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, 
operatorii de transport feroviar i operatorii de manevr  feroviar  au obliga ia de a elibera cu prioritate linia curent  sau linia direct  dintr-o sta ie CFR, atunci 
când prin defectarea accidental  a mijlocului de trac iune ce asigur  remorcarea unui tren în circula ie sau a unui convoi de manevr , s-a produs blocarea 
traficului feroviar.   
   Art. 340. -  Modul de lucru pentru înl turarea bloc rii traficului feroviar într-o sta ie CFR sau în linie curent  va respecta urm toarele principii:   
   a) dac  un tren în circula ie nu î i mai poate continua mersul datorit  defect rii mijlocului de trac iune care asigur  remorcarea trenului, mecanicul trebuie s  
solicite IDM din sta ia cea mai apropiat , locomotiv  de ajutor, conform prevederilor din prezentul regulament;   
   b) IDM care prime te solicitarea pentru acordarea locomotivei de ajutor trebuie s  avizeze imediat în scris pe operatorul de circula ie;   
   c) operatorul de circula ie va aviza personalul responsabil cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar al operatorului de transport feroviar 
care remorc  trenul, pentru stabilirea locomotivei de ajutor, în vederea:   
   - eliber rii liniei curente - în cazul liniilor simple sau a liniilor duble când cel lalt fir de circula ie este închis;   
   - eliber rii liniei directe din sta ie - în cazul în care celelalte linii de primire-expediere din sta ie sunt ocupate;   
   d) personalul responsabil cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar al operatorului de transport feroviar care remorc  trenul este obligat 
s  confirme dac  dispune sau nu de locomotiv  de ajutor; în cazul în care operatorul de transport feroviar nu poate asigura locomotiv  de ajutor, operatorul 
de circula ie va dispune ca locomotiva unui alt tren aflat în circula ie s  fie acordat  ca locomotiv  de ajutor;   
   e) operatorul de circula ie nu va dispune acordarea ca locomotiv  de ajutor, locomotiva trenurilor care asigur  efectuarea transporturilor militare i a 
m rfurilor periculoase din clasele 1 i 7, conform Regulamentului privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase (RID).   
   Art. 341. -  Locomotiva de ajutor acordat  va remorca trenul astfel:   
   a) în cazul trenurilor de marf  - numai pân  la prima sta ie CFR cu posibilit i de garare;   
   b) în cazul trenurilor de c l tori - pân  la sta ia în care operatorul de transport feroviar care a remorcat ini ial trenul, poate asigura înlocuirea locomotivei 
defecte.   
   Art. 342. -  (1) În cazul în care pentru aplicarea prevederilor de la art. 341 este necesar  remorcarea trenului pân  la alte sta ii de cale ferat  decât cele 
care delimiteaz  linia curent  închis , locomotiva de ajutor acordat  trebuie s  asigure condi iile de circula ie prev zute în livretul cu mersul trenurilor pentru 
trenul care a solicitat ajutor i condi iile de remorcare i frânare prev zute în reglement rile specifice în vigoare.   
   (2) În cazul când locomotiva de ajutor acordat  nu poate asigura condi iile de circula ie, de remorcare i de frânare conform livretului cu mersul trenurilor 
i/sau reglement rilor specifice în vigoare, operatorul de circula ie va dispune asupra circula iei trenului cu respectarea noilor condi ii de circula ie, remorcare 
i frânare ce pot fi asigurate trenului pentru circula ia în condi ii de siguran . Noile condi ii de circula ie se transmit c tre IDM din prima sta ie prin dispozi ie 

scris , în vederea opririi trenului i aducerii acestora la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie.   
   Art. 343. -  (1) În toate cazurile în care prin defectarea accidental  a mijlocului de trac iune ce asigur  remorcarea unui tren în circula ie s-a produs blocarea 
traficului feroviar, cu afectarea major  a circula iei trenurilor de c l tori sau a trenurilor ce asigur  efectuarea transporturilor militare i m rfurilor periculoase 
din clasele 1 i 7, conform Regulamentului privind transportul interna ional feroviar al m rfurilor periculoase (RID) operatorul de circula ie trebuie s  avizeze 
imediat, dup  caz, structura regional  i/sau central  de conducere/coordonare a circula iei trenurilor, apar inând administratorului infrastructurii feroviare 
publice.   
   (2) Structurile organizatorice i func ionale ale administratorului i gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor de transport feroviar i operatorilor de 
manevr  feroviar  interesa i, dup  caz, vor colabora pentru deblocarea traficului feroviar i pentru asigurarea condi iilor necesare de siguran a circula iei.   
 

ANEXA Nr. 1 
la Regulamentul nr. 005   
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CAZURILE ÎN CARE SE ÎNMÂNEAZ  MECANICULUI ORDIN DE CIRCULA IE   
 
    Ordinul de circula ie completat conform prevederilor prezentului regulament, se înmâneaz  mecanicului în urm toarele cazuri:   
   1. în cazul locomotivei nelegat  la tren i frân , care împinge trenul pân  la un punct din linie curent  cu înapoiere în sta ia de unde a fost ata at ;   
   2. la ie irea convoiului de manevr  sau numai a locomotivei care manevreaz  dincolo de limita incintei sta iei;   
   3. la ie irea în linie curent  a convoiului de manevr , sau numai a locomotivei care manevreaz :   
   a) pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curent , post de mi care în linie curent  sau pe liniile haltei comerciale;   
   b) pe o linie de cale ferat  a unui operator economic racordat  în linie curent ;   
   c) dincolo de semnalul de intrare pe sec iile pe care circula ia trenurilor se face pe baz  de instala ie dispecer f r  tehnic  de calcul;   
   4. la dep irea semnalelor luminoase care ordon  oprirea, care dau indica ii dubioase sau sunt stinse, respectiv la dep irea semafoarelor mecanice care 
ordon  oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, în cazurile prev zute de Regulamentul de semnalizare CFR;   
   5. la sta ionarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste m rcile de siguran  - trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte i 
trebuie s  sta ioneze peste marca de siguran ;   
   6. la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta sta iei cât i în linie curent ;   
   7. la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de barier  sau post de macazuri din linie curent  sau al unei sta ii cu serviciul întrerupt 
temporar nu se prezint  la telefon;   
   8. în cazul defect rii barierei;   
   9. când se ata eaz  locomotiv  împing toare legat  ori nelegat  la tren sau intercalat , mecanicului locomotivei din capul trenului;   
   10. în cazul când se schimb  locomotiva trenului sau num rul de tren;   
   11. când un tren urmeaz  s  se opreasc  în linie curent  unde mersul nu prevede oprire;   
   12. când se expediaz  trenul cu material rulant sau cu înc rc tura care dep e te gabaritul;   
   13. când trebuie deta at  locomotiva de dubl  trac iune peste podurile sl bite;   
   14. când se expediaz  un tren pe linie dubl  sau paralel , iar pe linia al turat  - paralel  - se fac înc rc ri/desc rc ri în i din vagoane sau se efectueaz  
lucr ri;   
   15. când se defecteaz  par ial frâna automat  a trenului, cu ar tarea modului de circula ie a trenului;   
   16. când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circul  pe linii cu pante caracteristice mai mari de 100/00 sau în cazul trenurilor care 
sta ioneaz  în sta ii mai mult de o or , fiind necesar  executarea probei complete - Regulamentul pentru remorcarea i frânarea trenurilor - nr. 006;   
   17. când în compunerea trenului sunt vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile";   
   18. când se manevreaz  cu vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile";   
   19. când se manevreaz  un grup de vagoane aflate în curs de înc rcare/desc rcare cu înc rc tura a ezat  numai pe o parte;   
   20. ABROGAT   
   21. la dep irea la manevr  a semnalelor luminoase cu indica ia "ro u", precum i a semnalelor luminoase de manevr  cu indica ia "albastru" atunci când 
aceste semnale nu au parcursuri de manevr  centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din func ie sau 
în cazul în care se face manevr  i nu se consum  integral parcursul;   
   22. la îndrumarea trenurilor suplimentare de c l tori sau marf  dup  mersuri întocmite cu ocazia îndrum rii lor sau în condi iile de circula ie din livret a unui 
tren prev zut în grafic;   
   23. la îndrumarea timpurie a trenurilor de marf ;   
   24. când pe linia de primire exist  o restric ie de vitez  mai mic  de 20 km/or ;   
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   25. în cazul suprim rii opririi trenului într-o sta ie în care dup  mers trenul are prev zut  oprire, cu excep ia cazului circula iei trenurilor de marf  prin sta iile 
înzestrate cu semnal de intrare care d  indica ii asupra pozi iei semnalului de ie ire;   
   26. expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afl  dincolo de semnalul de ie ire;   
   27. pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dup  darea ordinului de plecare în sta ii neînzestrate cu semnal de ie ire;   
   28. în cazul schimb rii sistemului de circula ie;   
   29. în cazurile de repunere în func iune a blocului de linie automat;   
   30. la avizarea despre circula ia unui vehicul f r  motor care se poate scoate de pe linie cu bra ele;   
   31. la expedierea trenului pe linie fals ;   
   32. când func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt  i transmiterea avizelor/cererilor se face dup  formulele A, B, C i respectiv D de la 
art. 305 din Regulament;   
   33. la îndrumarea trenului pe linie curent  închis ;   
   34. la avizarea restric iilor de vitez ;   
   35. în cazul circula iei trenurilor peste por iunile de linie supuse inunda iilor sau care sunt în pericol de a fi inundate;   
   36. la modificarea condi iilor înscrise în BAR;   
   37. când necesit ile impun oprirea trenului într-o sta ie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu d  indica ii asupra semnalului de ie ire;   
   38. în cazul restric iei de vitez  în trepte, când paleta galben  este la o distan  mai mic  de 1.000 m fa  de paleta galben  cu dungi în diagonal ;   
   39. când por iunile de linie sl bite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR;   
   40. la circula ia trenurilor pe sec ii cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor;   
   41. când nu trebuie luate în considerare indica iile semnalului de trecere ale postului de mi care, pentru sensul normal de mers;   
   42. în cazul circula iei trenurilor pe sec ii de circula ie cu puncte de sec ionare având serviciul de mi care suspendat temporar;   
   43. la înapoierea trenului din linie curent  în condi iile stabilite de eful de tren;   
   44. la darea dispozi iei privind plecarea locomotivei pân  la primul post telefonic sau prima sta ie, dat  de eful de tren când trenul nu- i poate continua 
mersul;   
   45. în cazul preciz rii condi iilor de circula ie a mijlocului de interven ie sau a locomotivei de ajutor în linie curent  închis , respectiv când din dou  sta ii se 
expediaz  mijloace de interven ie în sens contrar, pe linie curent  închis ;   
   46. la ocuparea liniei curente de c tre un tren care pleac  dintr-un punct de sec ionare f r  semnal de ie ire, cu semnal de ie ire de grup f r  indicator de 
linie sau cu indicator de linie defect, de pe o sec ie cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor, în urma dispozi iei operatorului de circula ie;   
   47. în cazurile de limitare de vitez  prev zute de reglement rile specifice privind remorcarea i frânarea trenurilor respectiv în cazul remorc rii trenului cu 
locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prev zute viteze restric ionate;   
   48. când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV;   
   49. când IDM a fost avizat despre deterior ri la linie;   
   50. la expedierea trenului de c tre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;   
   51. pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei trenului, când agentul unui punct de sec ionare sau post de macazuri în linie curent  nu r spunde la 
apelul operatorului de circula ie sau când necesitatea schimb rii liniei de garare a intervenit dup  plecarea trenului din ultimul punct de sec ionare;   
   52. când în compunerea trenului se afl  vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare de vitez ;   
   53. când în compunerea trenului sunt vagoane cu sabo i din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frân  nemoderabil  la sl bire, vagoane cu frân  
cu disc i/sau vagoane cu ro i mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frân " întocmit  de revizorul tehnic de vagoane.   
   54. la îndrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite condi ii de circula ie de c tre revizorul tehnic de vagoane;   
   55. la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceast  linie exist  restric ii de vitez ;   
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   56. la darea înapoi a trenului cu dep irea m rcii de siguran  de la urma trenului;   
   57. la încruci area trenurilor în punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe sec iile cu conducere centralizat  a 
circula iei, pentru a se stabili ordinea de intrare a trenurilor în punctul de sec ionare;   
   58. la frac ionarea i gararea trenurilor r mase peste m rcile de siguran  ale unei sta ii pe o sec ie cu conducere centralizat  a circula iei trenurilor.   
   59. la primirea unui tren pe linie ocupat  sau cu marca de siguran  ocupat  în cap tul opus;   
   60. la primirea unui tren în sta ie când încuietorile aparatelor de cale, respectiv instala iile CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, sunt defecte;   
   61. în cazul trenurilor cu vagoane care sunt aranjate dup  vagonul de semnal.   
    Se vor aviza prin ordin de circula ie înmânat mecanicului i alte cazuri necuprinse în prezenta anex , atunci când siguran a circula iei impune m suri care 
trebuie aduse la cuno tin a personalului de locomotiv .   
 

ANEXA Nr. 2 
la Regulamentul nr. 005   

 
MODUL DE COMPLETARE A FORMULARULUI 

"FOAIA DE PARCURS A LOCOMOTIVEI" 
DE C TRE PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE MI CARE   

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale   

 
   Art. 1. -  (1) Documentul "Foaia de parcurs a locomotivei", denumit în continuare foaie de parcurs, reprezint  documentul primar prin care:   
   a) se transmit mecanicului informa ii privind trenul remorcat;   
   b) se eviden iaz  situa iile speciale privind siguran a circula iei ap rute în circula ia trenurilor i la manevra vehiculelor feroviare;   
   c) se ine eviden a activit ii personalului de locomotiv , în perioada cât acesta efectueaz  serviciu în remorcarea trenurilor i/sau la manevr ;   
   d) se ine eviden a presta iei fiec rei locomotive i a consumurilor de energie, combustibili i lubrifian i utilizate pentru efectuarea respectivei presta ii.   
   (2) Con inutul i formatul foii de parcurs este unic pentru to i operatorii de transport feroviar.   
   (3) Fiecare operator de transport feroviar este obligat s - i procure foile de parcurs i s  asigure gestiunea acestora în conformitate cu prevederile 
reglement rilor specifice în vigoare.   
   (4) Înregistr rile în foaia de parcurs se efectueaz  numai în conformitate cu prezentele dispozi ii i reglement rile specifice în vigoare.   
   Art. 2. -  (1) Personalul din activitatea de mi care cu sarcini în manipularea i completarea foii de parcurs este urm torul:   
   a) agentul de la postul de control al unit ii de trac iune;   
   b) impiegatul de mi care din sta ie;   
   c) eful de tren, respectiv eful de manevr  de sec ie;   
   d) agentul autorizat în cazurile cuprinse în reglement rile specifice în vigoare;   
   e) alt personal care înso e te trenul, conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (2) Personalul nominalizat la alin. (1) este obligat:   
   a) s  utilizeze foaia de parcurs numai în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare;   
   b) s  efectueze în foaia de parcurs numai înregistr rile care îi revin prin reglement rile specifice în vigoare, r mânând r spunz tor de exactitatea datelor 
înscrise;   
   c) s  p streze în bun  stare foaia de parcurs.   
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   Art. 3. -  (1) Completarea rubricilor care sunt casetate i numerotate se va face dup  urm toarele reguli:   
   a) datele vor fi aliniate la dreapta câmpului respectiv, eventualele spa ii r mânând în stânga;   
   b) elementele datei (zi, luna, ora, minut) se vor înscrie din dou  cifre, punându-se 0 (zero) în fa a elementului de date constituit dintr-o cifr . Exemplu: data 
23 - mai ora 8 i 10 min. se va scrie:   
 

     
 zi luna ora min. 

 
23 05 07 10 

 
   c) datele care sunt codificate, vor completa integral casetele din câmpul corespunz tor. Exemple: cod locomotiv , cod unitate de domiciliu locomotiv , cod 
gestiune;   
   d) fiecare cifr  va fi scris  clar într-o singur  caset  numerotat , pentru a nu da posibilitatea interpret rii gre ite;   
   e) înscrierea datelor în foile de parcurs se va face numai cu cerneal  sau past  albastr , cu deosebit  aten ie, f r  ters turi sau modific ri de caractere.   
   (2) Eventualele date înscrise eronat se vor anula prin barare cu o linie orizontal  i se vor înscrie datele corecte, eventual folosind rândul urm tor.   
 

CAPITOLUL II 
Îndatoririle agentului de la postul de control 

privind completarea i manipularea foii de parcurs   
 
   Art. 4. -  (1) La ie irea locomotivei din unitatea de trac iune, respectiv în momentul sosirii acesteia la postul de control, mecanicul pred  personal sau prin 
mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de la acest post care înregistreaz  în rubrica "ie it locomotiv  la post control", ziua i luna în rubricile respective, 
iar ora i minutul în coloanele 57-60.   
   (2) Dup  înscrierea datelor de la alin. (1) agentul aplic  tampila postului i semneaz  la rubrica "ss agent post control". În acela i timp efectueaz  
înregistr rile necesare în registrul de intr ri-ie iri locomotive dup  care pred  mecanicului foaia de parcurs.   
   (3) Intrarea locomotivei în unitatea de trac iune, respectiv sosirea locomotivei la postul de control, se consemneaz  de c tre agentul de la postul de control 
prin înscrierea în rubrica "intrat locomotiva la post control", a zilei i lunii în rubricile "ziua - luna" i a orei i minutului în coloanele 61-64.   
   (4) Dup  înscrierea datelor de la alin. (3) agentul aplic  tampila postului i semneaz  la rubrica "ss agent post control". În acela i timp efectueaz  
înregistr rile necesare în registrul de intr ri-ie iri locomotive dup  care pred  mecanicului foaia de parcurs.   
   (5) Aplicarea tampilei de c tre agent se face cu deosebit  aten ie astfel încât s  nu fie afectate rubricile vecine celei rezervate pentru tampila i semn tura 
agentului de la postul de control.   
   (6) Mecanicul este obligat s  verifice dac  datele înscrise de agent în foaia de parcurs corespund realit ii i sunt înscrise în rubrica corespunz toare.   
 

CAPITOLUL III 
Îndatoririle impiegatului de mi care privind completarea 

i manipularea foii de parcurs   
 
   §.1. La prezentarea la serviciu în sta ie a personalului de locomotiv .   
   Art. 5. -  (1) Prezentarea la serviciu în sta ie a personalului de locomotiv  se face în conformitate cu prevederile din PTE i cu respectarea reglement rilor 
specifice în vigoare.   
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   (2) Impiegatul de mi care verific  starea general  a personalului de locomotiv , dup  care mecanicul i mecanicul ajutor confirm  sub semn tur  în rubrica 
"Sunt odihnit i în stare normal " din cap. I al foii de parcurs, c  sunt odihni i i în stare normal . IDM înscrie în dreptul numelui mecanicului i mecanicului 
ajutor din rubrica "verificarea st rii generale" men iunea "apt" sau "inapt" corespunz toare realit ii, ora i minutul, dup  care va semna i va aplica tampila la 
rubrica "ss ef tur  (IDM)".   
   (3) Preciz rile privind siguran a circula iei vor fi înregistrate în rubrica "preciz ri privind siguran a circula iei".   
   (4) În situa ia când unul sau ambii membri ai echipei de locomotiv  au fost g si i inap i pentru serviciu, dup  înscrierea men iunii "inapt" în rubrica special 
destinat , IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonal  cu o linie de culoare ro ie i va lua m suri de avizare a operatorului de circula ie i a 
operatorului de transport feroviar c ruia îi apar ine personalul. Foaia de parcurs anulat  va fi înmânat  reprezentan ilor operatorului de transport feroviar 
pentru a fi ata at  la dosarul de cercetare care se întocme te conform reglement rilor specifice în vigoare.   
   (5) În partea de sus a foii de parcurs, la cap. I, IDM completeaz  urm toarele rubrici:   
   a) "prezentarea echipei la serviciu" - coloanele 43-50 - cu ziua, luna, ora i minutul de prezentare pentru serviciu;   
   b) "ie it locomotiv  la post control" cu men iunea "tranzit".   
   Art. 6. -  În situa ia în care personalul de locomotiv  este îndrumat regie, IDM completeaz  rubrica "regia personalului de locomotiv " din cap. I al foii de 
parcurs, cu num rul trenului, num rul dispozi iei operatorului de circula ie, sta ia de plecare, data i ora plec rii, dup  care aplic  tampila sta iei i semneaz  
în rubrica "ss ef tur  (IDM)".   
   Art. 7. -  Dac  personalul de locomotiv  urmeaz  s  efectueze o perioad  de odihn  în dormitorul sta iei, IDM va men iona la rubrica "odihna personalului" 
ora intr rii personalului de locomotiv  la odihn  i ora la care personalul de locomotiv  se prezint  pentru comanda urm toare. Pentru comanda urm toare 
personalul de locomotiv  va prezenta la IDM foaia de parcurs pentru noua comand  în vederea complet rii datelor, conform prezentelor instruc iuni.   
   Art. 8. -  (1) În sta iile unde se ata eaz  locomotive pentru multipl  trac iune sau locomotive care urmeaz  s  circule inactive în compunerea trenului, f r  a 
participa la remorcarea acestuia, IDM înscrie în foaia de parcurs a fiec rei locomotive în rubrica "personal de trac iune i celelalte locomotive în ac iune", 
urm toarele date referitoare la fiecare din celelalte locomotive:   
   a) num rul trenului:   
   b) numele mecanicului/mecanicilor celorlalte locomotive;   
   c) unitatea/unit ile de trac iune de domiciliu al mecanicului/mecanicilor, cu precizarea denumirii operatorului de transport feroviar;   
   d) codul locomotivei/locomotivelor;   
   e) în func ie de pozi ia locomotivei în tren se înscrie una din urm toarele men iuni:   
   - "titular " pentru locomotiva din capul trenului;   
   - "multipl ", "intercalat " respectiv "împing toare" pentru fiecare din celelalte locomotive active la tren;   
   - "inactiv " dac  locomotiva nu particip  la remorcarea trenului.   
   f) sta ia unde este ata at  locomotiva/locomotivele respective;   
   g) sta ia unde urmeaz  s  fie deta at /deta ate locomotiva/locomotivele respective.   
   (2) O locomotiv  se consider  inactiv  atunci când aceasta nu particip  la remorcarea trenului, for a sa de trac iune nefiind necesar  sau nefiind disponibil  
pentru remorcarea trenului.   
   (3) Când în fa a locomotivei care a fost titular , se ata eaz  o alt  locomotiv , locomotiva care s-a ata at în capul trenului devine titular , iar cea de-a doua 
devine multipl  dac  particip  la remorcarea trenului, respectiv inactiv  dac  nu mai particip  la remorcarea trenului.   
   (4) Dup  completarea i verificarea datelor înregistrate, IDM semneaz  i aplic  tampila sta iei în rubrica "predat" i în rubrica "Men iuni asupra trenurilor" 
din cap. I, dac  s-au înscris observa ii referitoare la compunerea sau circula ia trenului respectiv, dup  care pred  mecanicului foaia de parcurs.   
   (5) Mecanicul are obliga ia de a verifica dac  cele înscrise de c tre IDM în foaia de parcurs, sunt conforme cu realitatea.   
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   §.2. În sta iile de îndrumare, din parcurs i de destina ie a trenurilor în care se modific  compunerea trenurilor sau se efectueaz  opera iuni de manevrare a 
vehiculelor feroviare   
   Art. 9. -  IDM din sta iile de îndrumare, din parcurs i de destina ie a trenurilor vor înregistra în cap. II i cap. III ale foii de parcurs, date referitoare la 
compunerea trenurilor sau activitatea locomotivelor în sta ii.   
   Art. 10. -  (1) La expedierea trenurilor din sta iile de compunere i/sau când se modific  compunerea trenului prin ata ri-deta ri de vagoane, se 
completeaz  datele din cap. II i III.   
   (2) În situa iile prev zute la alin. (1), în cap. II al foii de parcurs, IDM completeaz  rubricile;   
   a) "num r tren" - coloanele 15-19 cu num rul trenului;   
   b) "cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei de compunere-expediere sau de prelucrare în parcurs a trenului;   
   c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul când se expediaz  trenul;   
   d) "masa net " - cu masa net  a trenului exprimat  în tone în rubrica "c l tori" - coloanele 38-40 - pentru trenurile de c l tori i în rubrica "marf " - 
coloanele 41-44 - pentru trenurile de marf ;   
   e) "tone brute" - coloanele 45-48 - cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;   
   f) "osii" - cu num rul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile:   
   - "serv." - cu num rul de osii de serviciu - coloanele 49-50;   
   - "cls." - cu num rul de osii ale vagoanelor de c l tori - coloanele 51-52;   
   - "goale" - cu num rul de osii ale vagoanelor de marf  goale - coloanele 53-55;   
   - "înc." - cu num rul de osii marf  înc rcate - coloanele 56-58.   
   g) "masa frânat " - cu masa frânat  a trenului exprimat  în tone;   
   h) "lungime tren" cu lungimea trenului exprimat  în metri.   
   (3) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului stabilite în livretul de mers, se înscriu în rubrica "dup  livret" în 
subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mân ".   
   (4) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului rezultate din ar tarea trenului, se înscriu în rubrica "de fapt" în 
subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mân ".   
   (5) Pentru înscrierea în foaia de parcurs a datelor men ionate la alin. (2) se va folosi câte un singur rând pentru fiecare tren.   
   (6) În situa iile prev zute la alin. (1), în cap. III al foii de parcurs, IDM completeaz  rubricile:   
   a) "nr. de tren", cu num rul trenului respectiv;   
   b) "denumire sta ie sau punct de sec ionare" cu denumirea sta iei în care au avut loc opera iunile respective;   
   c) "plecare", cu ora i minutul când se expediaz  trenul;   
   d) "men iuni la îndrumare-sosire", cu men iuni care se refer  la opera iunile efectuate cu trenul sau locomotiva în sta ie.   
   (7) Înscrierea în foaia de parcurs a opera iunilor men ionate la alin. (6), se face distinct pe un singur rând, cu semn tura IDM i tampila sta iei.   
   (8) Pe fiecare din foile de parcurs ale locomotivelor pentru multipl  trac iune, se înregistreaz  câte un rând de date în cele dou  capitole, în modul ar tat mai 
sus.   
   Art. 11. -  (1) În sta iile în care un tren remorcat cu locomotiv  diesel urmeaz  s  sta ioneze mai mult decât este prev zut în livretele de mers, IDM transmite 
mecanicului durata aproximativ  cu care se va prelungi sta ionarea, pentru ca mecanicul s  opreasc  motorul locomotivei.   
   (2) Mecanicul nu va opri motorul dac  exist  pericol de înghe  sau dac  din motive tehnice întemeiate nu l-ar mai putea porni.   
   Art. 12. -  (1) La ata area de locomotive inactive la tren, în cap. II al foii de parcurs IDM completeaz  urm toarele rubrici:   
   a) "num r tren" - coloanele 15-19 - cu num rul trenului la care se ata eaz  locomotiva;   
   b) "cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei unde se ata eaz  locomotiva;   
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   c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul plec rii trenului din sta ia respectiv ; dac  aceast  rubric  nu poate fi completat  de c tre IDM, datele 
respective se înscriu de c tre mecanic.   
   (2) Pe foaia de parcurs a locomotivei devenit  "inactiv ", în cap. II se completeaz  un rând nou, dup  ce s-au înscris datele din rubrica "destina ie" din 
rândul precedent.   
   (3) În cazul ata rii de locomotive inactive la tren, în cap. III al foii de parcurs IDM completeaz  urm toarele rubrici:   
   a) "num r tren", cu num rul trenului respectiv;   
   b) "denumire sta ie sau punct de sec ionare" în care au avut loc opera iunile;   
   c) "plecare", cu ora real  i minutul când s-a expediat trenul;   
   d) "men iuni la îndrumare-sosire", cu men iuni care se refer  la opera iunile efectuate cu trenul sau locomotiva în sta ie, cu semn tura IDM i tampila 
sta iei.   
   Art. 13. -  (1) La sosirea trenului în sta iile de descompunere, la deta area locomotivelor de multipl  trac iune sau care au circulat "inactive" la tren, precum 
i la schimbarea personalului de locomotiv , IDM completeaz  în cap. II din foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor urm toarele rubrici:   

   a) "cod sta ie" - coloanele 29-33 - de sub rubrica "destina ie", cu codul SIRUES al sta iei respective;   
   b) "sosire" - coloanele 34-37 - de sub rubrica "destina ie", cu ora i minutul sosirii reale a trenului în sta ie.   
   (2) În cap. III al foii de parcurs, IDM completeaz  rubricile:   
   a) "denumire sta ie sau punct de sec ionare", cu numele sta iei respective;   
   b) "sosire" cu ora i minutul sosirii reale a trenului în sta ie.   
   Art. 14. -  (1) Durata efectu rii manevrei vehiculelor feroviare cu o locomotiv  într-o sta ie tehnic  sau într-o sta ie din parcursul trenului, exprimat  în 
minute, se înscrie de c tre IDM astfel:   
   a) în cap. II al foii de parcurs a locomotivei:   
   - "num r tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 99999, care semnific  faptul c  locomotiva a efectuat presta ii numai la manevr , respectiv 99998 pentru 
manevra intermediar  efectuat  cu locomotiva unui tren;   
   - "cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei unde s-a f cut manevr  special ;   
   b) în cap. III al foii de parcurs a locomotivei:   
   - "denumire sta ie", cu numele sta iei respective, al haltei de mi care sau al postului de mi care din linie curent ;   
   - "man", cu durata opera iunilor de manevr  în cifre;   
   - "men iuni la îndrumare sosire", cu durata opera iunilor de manevr  în ore i minute.   
   (2) Datele înscrise conform alin. (1) lit. a) i b) se confirm  prin semn tura IDM i tampila sta iei, aplicate în rubrica "men iuni la îndrumare/sosire".   
   Art. 15. -  (1) Efectuarea altor activit i decât remorcarea trenurilor i manevra vehiculelor feroviare cu locomotiva/locomotivele trenului sau cu locomotive 
special destinate, cum ar fi: alimentare cu tensiune de 1500 V necesar  func ion rii diverselor instala ii exterioare locomotivei, alimentarea cu abur i/sau cu 
aer comprimat a garniturilor de vagoane sau a instala iilor fixe, inclusiv preînc lzirea garniturilor de c l tori - activit i denumite în continuare "lucru pe loc" - 
se consemneaz  în foaia de parcurs de c tre IDM, astfel:   
   a) în cap. II, rubricile:   
   - "nr. tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 90001, num r de tren simbolic pentru lucrul pe loc;   
   - "cod sta ie" - coloanele 20-21 - de sub rubrica "expediere", cu codul SIRUES al sta iei unde s-a efectuat lucrul pe loc;   
   b) în cap. III, rubricile:   
   - "denumire sta ie sau punct de sec ionare", cu numele sta iei respective;   
   - "man" cu minute lucru pe loc efectuate în sta ia respectiv .   
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   Art. 16. -  (1) În cazul aliment rii unei locomotive în parcurs într-o sta ie în care este amenajat un punct de alimentare, f r  ca locomotiva s  intre într-o 
unitate de trac iune, IDM înscrie în cap. II, în rubricile urm toare:   
   - "nr. tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 90002, num r de tren simbolic pentru alimentare în parcurs, f r  remizarea locomotivei;   
   - "cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei;   
   - "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul plec rii la alimentare;   
   - "sosire" - coloanele 34-37 - cu ora i minutul sosirii de la punctul de alimentare.   
   (2) În mod similar celor prev zute la alin. (1) se vor înscrie în foaia de parcurs situa iile când locomotiva efectueaz  verific ri tehnice, revizii la echipamentul 
de pe acoperi ul locomotivei electrice - RAc -, într-o sta ie dotat  corespunz tor, f r  a intra într-o unitate de trac iune.   
   Art. 17. -  În vederea p str rii în bune condi ii a foii de parcurs, precum i pentru interpretarea corect  a datelor înscrise, IDM are urm toarele obliga ii:   
   a) s  manipuleze cu aten ie foaia de parcurs pentru a fi p strat  în stare curat ;   
   b) s  înscrie datele numai cu cerneal  sau past  albastr /neagr ;   
   c) s  înscrie datele referitoare la compunerea trenurilor care se înregistreaz  în cap. II, succesiv, pe rândurile numerotate de la 1 la 15, în ordine 
cresc toare, f r  a se l sa rânduri libere între dou  rânduri completate;   
   d) orice înregistrare sau observa ie efectuat  trebuie s  fie înso it  de tampila i semn tura IDM în rubrica "Men iuni la îndrumare/sosire" din cap. III;   
   e) în cap. II, datele care se refer  la compunerea trenurilor nu se modific  în caz de înscriere gre it  i nici nu se fac ters turi, ci se anuleaz  rândul 
respectiv printr-o linie tras  de la un cap t la cel lalt, se corecteaz  num rul curent - coloanele 13-14 - cu creion ro u sau past  ro ie, astfel ca num rul 
curent s  fie cresc tor, dup  care datele se înregistreaz  în rândul imediat urm tor; IDM semneaz  i aplic  tampila în partea dreapt  a rândului anulat, sub 
rubrica "masa frânat ".   
 

CAPITOLUL IV 
Îndatoririle efului de tren privind completarea 

i manipularea foii de parcurs   
 
   Art. 18. -  (1) eful de tren manipuleaz  foaia de parcurs în urm toarele situa ii:   
   a) când apar modific ri în compunerea i frânarea trenului, în urma manevrei efectuate în punctele de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat  a 
circula iei trenurilor, pe liniile grupelor de manevr  ramificate din linie curent  apar inând administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar , precum i 
LFI;   
   b) când efectueaz  proba complet  sau par ial  a frânelor;   
   c) când se înscriu date privind înc lzirea trenurilor;   
   d) la înregistrarea datelor privind num rul locurilor din tren;   
   e) la men ionarea altor date i observa ii.   
   (2) Datele referitoare la compunerea trenului se înregistreaz  în cap. II, în urm toarele rubrici:   
   a) "num r tren" - coloanele 15-19 cu num rul trenului;   
   b) "cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei de compunere-expediere sau de prelucrare în parcurs a trenului;   
   c) "plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul când se expediaz  trenul;   
   d) "masa net " cu masa net  a trenului exprimat  în tone în rubrica "c l tori" - coloanele 38-40 - pentru trenurile de c l tori i în rubrica "marf " - coloanele 
41-44 - pentru trenurile de marf ;   
   e) "tone brute" - coloanele 45-48 - cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;   
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   f) "osii" - cu num rul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile: "serv." - num rul de osii de serviciu - coloanele 49-50, "cls." - num rul de 
osii ale vagoanelor de c l tori - coloanele 51-52, "goale" - cu num rul de osii ale vagoanelor de marf  goale - coloanele 53-55 respectiv "înc." - cu num rul de 
osii marf  înc rcate - coloanele 56-58;   
   g) "masa frânat " - cu masa frânat  a trenului exprimat  în tone;   
   h) "lungime tren" cu lungimea trenului în metri.   
   (3) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului stabilite în livretul de mers, se înscriu în rubrica "dup  livret" în 
subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mân ".   
   (4) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului rezultate din ar tarea trenului, se înscriu în rubrica "de fapt" în 
subrubrica "automat", respectiv în subrubrica "de mân ".   
   (5) Pentru fiecare din opera iunile de la alin. (2), se completeaz  în foaia de parcurs a locomotivei respective câte un rând distinct.   
   (6) Pentru trenurile de c l tori eful de tren înscrie în rubrica "oprit st. th. reg. I" - coloanele 71-73 - din cap. II, num rul de locuri clasa I, iar în rubrica "opriri 
st. th. reg. II" - coloanele 74-77 - num rul de locuri clasa a II-a. Aceste date se înregistreaz  pe rândul pe care sunt înscrise datele privitoare la compunerea 
trenului respectiv de c l tori.   
 

ANEXA Nr. 3 
la Regulamentul nr. 005   

 
INSTRUMENTELE PORTATIVE DE SEMNALIZARE CARE TREBUIE UTILIZATE 

ÎN TIMPUL EXECUT RII SERVICIULUI DE C TRE PERSONALUL 
CU RESPONSABILIT I ÎN SIGURAN A CIRCULA IEI   

 
    Operatorii economici care desf oar  opera iuni de transport feroviar trebuie s  asigure aprovizionarea i dotarea personalului cu urm toarele instrumente 
portative de semnalizare i rechizite:   
   - stegule  de culoare galben : pentru personalul de tren, personalul cu atribu ii în revizia i între inerea c ii, pentru personalul administratorului/gestionarului 
infrastructurii feroviare din sta ii i posturi de mi care în linie curent , cât i pentru personalul cu atribu ii de manevrare a vehiculelor feroviare i de verificare a 
st rii de liber a liniilor de primire-trecere;   
   - lantern  cu lumin  verde i alb : pentru IDM, respectiv agentul care d  semnalul "pornirea trenului";   
   - lantern  cu lumin  alb : pentru personalul de tren, personalul de locomotiv , personalul cu atribu ii în revizia i între inerea c ii, personalul 
administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, din sta ii i posturi de mi care sau de macazuri din linie curent , cât i personalul cu atribu ii de 
manevrare a vehiculelor feroviare;   
   - lantern  cu lumin  alb  i ciocan, pentru personalul care execut  proba frânelor;   
   - discul manual de culoare verde pentru IDM sau agentul care d  semnalul "pornirea trenului";   
   - fluierul de mân  pentru personalul de tren, personalul cu atribu ii în revizia i între inerea c ii, cât i personalul administratorului/gestionarului infrastructurii 
feroviare, din sta ii i posturi de mi care i de macazuri din linie curent , cu atribu ii în manevra vehiculelor feroviare respectiv pentru personalul din punctele 
de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat  a circula iei.   
    Personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei este obligat s  aib  asupra sa, în timpul serviciului, instrumentele portative de semnalizare i 
rechizitele din dotare.   
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ANEXA Nr. 4 
la Regulamentul nr. 005   

 
DEFINI IA UNOR NO IUNI DE EXPLOATARE FOLOSITE ÎN REGULAMENTUL PENTRU 

CIRCULA IA TRENURILOR I MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE - NR. 005   
 

A    
 
   1. ACUL MACAZULUI - Element mobil de form  special  component al aparatului de cale care, prin manevrare i fixare într-una din pozi iile extreme, 
permite trecerea vehiculelor de pe o linie pe alta.   
   2. AGENT - Salariat calificat i autorizat pentru îndeplinirea unei func ii cu responsabilit i în siguran a circula iei, care desf oar  activit i în leg tur  cu 
circula ia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum i de manipulare a instala iilor sau echipamentelor de siguran a 
circula iei. Agentul poate fi autorizat s  execute i o parte din opera iile tehnologice specifice altei func ii, având în acest sens atribu iile i responsabilit ile 
corespunz toare.   
   3. APARAT DE CALE - Ansamblul compus din in , traverse i elemente mecanice, care asigur  trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie de cale ferat  
pe alta. Aparatul de cale cuprinde macazul propriu zis, dispozitivul de manevrare barele de trac iune i/sau conexiune - dispozitivul de z vorâre, inele de 
leg tur , inima de încruci are, aripile i contra inele.   
   4. AR TAREA VAGOANELOR TRENULUI - Formular tipizat folosit pentru eviden ierea vagoanelor din trenurile de c l tori i marf  care se completeaz  
conform datelor cerute. Ar tarea se întocme te în num rul necesar de exemplare, prin calchiere, atât pentru trenuri cât i pentru grupuri de vagoane care se 
ata eaz  sau se deta eaz  în parcurs. În ar tare se marcheaz  obligatoriu date privind vehiculele feroviare i înc rc tura acestora care impun anumite 
condi ii de circula ie. Ar tarea se semneaz  de cel care o întocme te, de cel care o verific , precum i de pred torul, respectiv primitorul vagoanelor înscrise 
în cazul în care formularul este folosit pentru predarea respectiv primirea vagoanelor.   
   5. AVIZ DE PLECARE - Comunicare transmis  de IDM din sta ia care a expediat un tren c tre IDM din sta ia care urmeaz  s  primeasc  trenul, con inând 
ora efectiv  de plecare care se înscrie de c tre fiecare IDM în registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care, notându-se sub form  de frac ie: la 
num r tor ora efectiv  de plecare-trecere, iar la numitor ora real  de transmitere i primire.   
 

B    
 
   1. BAR - Buletin de avizare a restric iilor de vitez , valabil pe o perioad  stabilit  (de obicei decad ).   
   2. BAR  DE CONEXIUNE - Element metalic de asamblare a acelor unui aparat de cale, având rolul de a p stra constant  distan a între ele.   
   3. BAR  DE TRAC IUNE - Element metalic de asamblare a barei de conexiune cu dispozitivul de manevrare.   
   4. BARIER  - Dispozitiv cu cumpene amplasate de o parte i de alta a liniilor, la o trecere la nivel amenajat  pentru circula ia rutier , care se manipuleaz  
mecanic, manual sau electric prin care se avertizeaz  i se ordon  oprirea vehiculelor rutiere.   
   5. BAT - Instala ie de semnalizare automat  amplasat  la trecerile la nivel prev zut  cu semibariere i semnalizare optic  i acustic  pentru avertizarea 
participan ilor la trafic în vederea opririi acestora.   
   6. BLA - Bloc de linie automat - instala ie ce permite ocuparea liniei curente de c tre mai multe trenuri care circul  în acela i sens de mers pe distan a dintre 
dou  sta ii vecine, prin sec ionarea acesteia în por iuni de linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale luminoase. BLA care nu 
permite expedierea succesiv  a mai multor trenuri la sector de bloc, neavând semnale intermediare - de trecere - se nume te BLA simplificat.   
   7. BLA BANALIZAT - BLA care func ioneaz  pe ambele sensuri ale unui fir de circula ie.   
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   8. BLA SPECIALIZAT - BLA cu care este prev zut numai sensul normal de circula ie al unei linii duble. Sensul normal de circula ie pe cale dubl  la calea 
ferat  român  este pe linia din dreapta a c ii duble.   
   9. BROCURI - Acumul ri de material pe suprafa a de rulare a ro ii care fac ca roata vehiculului feroviar s  nu mai ruleze lin, s  salte vehiculul care prin 
c dere poate conduce la ruperi de ine sau ag area i blocarea sabotului vagonului, conducând la deraierea vehiculului. Acestea se depisteaz  prin 
zgomotul specific produs numai în timpul rul rii.   
 

C    
 
   1. CALE LIBER  - ÎN ELEGERE TELEFONIC  - Sistem de organizare a circula iei trenurilor care permite ocuparea liniei curente numai de c tre un tren 
sau un convoi de manevr , pe baza unei în elegeri telefonice care se stabile te în scris între IDM dispozitor din punctul de sec ionare din care se expediaz  
trenul/convoiul de manevr  i IDM dispozitor din punctul de sec ionare în care se prime te trenul/convoiul de manevr .   
   2. CAM - Comand  automat  a macazurilor în triaje - ansamblu de echipamente cu care se comand  i se controleaz  manevrarea macazurilor la triere, cu 
respectarea condi iilor de siguran  specifice.   
   3. CE - Instala ii de centralizare electronic  - ansamblu de echipamente electrice, electronice i de tehnic  de calcul cu care IDM, prin intermediul unei 
interfe e i a altor componente specifice, comand  i controleaz  în condi ii de siguran  realizarea parcursurilor i punerea pe liber a semnalelor luminoase 
de circula ie sau de manevr .   
   4. CED - Instala ii de centralizare electrodinamic  - ansamblul de echipamente electrice i electronice cu care IDM, prin intermediul unui pupitru sinoptic, 
comand  i controleaz  în condi ii de siguran  realizarea parcursurilor i punerea pe liber a semnalelor luminoase de circula ie sau de manevr .   
   5. CEM - Instala ii de centralizare electromecanic  - ansamblul de echipamente electromecanice cu care IDM controleaz  manevrarea i z vorârea 
macazurilor în condi ii de siguran , în vederea punerii pe liber a semnalelor mecanice sau luminoase.   
   6. COCOA A DE TRIERE - Infrastructur  a c ii cu un profil longitudinal special, realizat între grupa de primire (A) i grupa de triere (B) ale unei sta ii 
tehnice sau de triaj. Profilul se compune, în sensul de triere, dintr-o ramp  de împingere pe care se dezleag  vagoanele, un palier în vârful cocoa ei i o 
pant  de accelerare spre grupa de triere pe care vagoanele ruleaz  în baza for ei de gravita ie cu o vitez  ce se poate modera manual sau mecanic în 
parcursul lor spre liniile grupei de triere, unde se opresc la locul destinat, cu frâne de mân  sau sabo i de mân .   
   7. COLOAN  DE MANEVR  - Instala ie exterioar  care permite manipularea local  de c tre un agent, a macazurilor i semnalelor, în scopul execut rii 
unor mi c ri de manevr .   
   8. COMAND  - Ordin care se transmite scris, verbal sau prin instala ie TC de c tre IDM în vederea execut rii parcursului de intrare, ie ire sau trecere a 
unui tren prin sta ie sau pe la un post din linie curent .   
   9. CONDUCERE CENTRALIZAT  - Sistem de circula ie a trenurilor utilizat pe unele sec ii de circula ie cu trafic redus în care circula ia trenurilor i 
activitatea de manevr  sunt conduse direct de c tre operatorul de circula ie.   
   10. CONDICA PORTATIV  - Condic  aflat  în dotarea sta iei în care se înscriu - la locul desf ur rii unor lucr ri privind siguran a circula iei - orele de 
începere/terminare a lucr rilor de între inere i repara ie a liniilor, aparatelor de cale i instala iilor de siguran a circula iei, respectiv ora de repunere în 
func iune a acestora, precum i consim mântul scris transmis cu num r i or  de c tre personalul de între inere linii i/sau instala ii, în vederea execut rii 
parcursurilor de circula ie i manevr .   
   11. CONSIM MÂNT SCRIS - Încuviin area sau acceptul scris dat cu num r de ordine i or , dintr-un registru de comenzi sau din condica portativ , prin 
care se admite efectuarea unor opera ii prev zute în reglement rile specifice sau în PTE i care poate fi transmis telefonic, cu num r i or .   
   12. CONSIM MÂNT VERBAL - Încuviin area sau acceptul dat de c tre un agent prin care se admite efectuarea unor opera ii care nu necesit  avizul scris 
al acestuia.   
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   13. CONTINUAREA PARCURSULUI DE PRIMIRE - Por iunea de linie cuprins  între semnalul de ie ire sau de parcurs, respectiv marca de siguran  de la 
ie ire a liniei pe care urmeaz  a fi primit trenul dac  aceasta nu are semnal de ie ire i primul semnal de circula ie de sens contrar.   
   14. CONTRAACUL MACAZULUI - ine exterioare, una în continuarea firului exterior direct iar cealalt  în continuarea firului exterior ab tut de care se lipesc 
vârfurile acelor.   
   15. CONTRA IN  - in  sau profil special de ghidare, montat în lungul c ii pe anumite por iuni - curbe, treceri la nivel, în dreptul inimii de încruci are etc. - 
având rolul de ghidare a ro ii i de a împiedica deraierea, de a reduce uzura inelor în curb  sau de a p stra dimensiunea jgheabului necesar rul rii la 
trecerea la nivel.   
   16. CONVOI DE MANEVR  - Un grup de vehicule feroviare legate între ele, care se manevreaz  prin tragere sau împingere, între grupele de linii ale 
aceleia i sta ii cu sau f r  dep irea incintei sta iei, precum i între sta ie i o linie a unui operator economic, conform prevederilor stabilite în PTE.   
   17. CUPL  - Aparat de trac iune i legare prin intermediul c ruia se leag  dou  vehicule feroviare între ele.   
 

D    
 
   1. DEBLEU - S p tur  deschis , de form  regulat  executat  sub nivelul terenului natural, pentru realizarea platformei unei c i ferate.   
   2. DECLIVITATE - Raportul dintre diferen a de nivel dintre dou  puncte consecutive stabilite ale unui traseu i distan a orizontal  dintre aceste puncte, 
exprimat în mm/m sau 0/00.   
   3. DISPECER CIRCULA IE - Salariat care coordoneaz  activitatea de circula ie pe re eaua feroviar  sau pe o parte a acesteia, având competen e de a lua 
decizii operative corespunz toare.   
   4. DISPECER ENERGETIC FEROVIAR - Salariat care coordoneaz  activitatea de exploatare a liniei de contact pentru trac iunea electric .   
   5. DISPLAY - Afi aj pe monitor color într-o grafic  stabilit , utilizat la instala iile CE, sisteme informatice sau pentru informarea publicului în leg tur  cu 
mersul trenurilor de c l tori.   
   6. DISPOZITIV DE MANEVRARE - Dispozitiv care permite manevrarea acelor unui macaz.   
   7. DISPOZI IE SCRIS  - Ordin în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare care se transmite prin mijloace de telecomunica ie i care 
se înregistreaz  i se confirm  cu num r, or  i semn tur .   
   8. DISPOZI IE VERBAL  - Ordin care se transmite direct sau prin mijloacele de telecomunica ie i care nu se înregistreaz .   
   9. DISTAN  DE CIRCULA IE - Por iunea de linie cuprins  între dou  puncte de sec ionare pe care nu trebuie s  se g seasc  în acela i timp decât un 
singur tren.   
   10. DUBL  JONC IUNE - Dispozitiv format din patru aparate de cale, dou  linii de încruci are dubl  i linii de leg tur , montat pentru a permite circula ia 
vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta.   
 

E    
 
   1. ECLISE - Piese de asamblare a inelor de cale ferat  care se aplic  sub coroana inei i care servesc la îmbinarea a dou  ine consecutive, pentru 
asigurarea continuit ii de rulare pe acestea. Eclisele se folosesc i pentru blocarea prin eclisare a acelor macazului a c rui pozi ie nu trebuie schimbat  din 
considerente de siguran a circula iei.   
   2. EuroCity - EC, EuroNight - EN - Trenuri interna ionale de c l tori, având rangul doi, care circul  pe re elele a cel pu in dou  administra ii europene de 
cale ferat .   
 

F    
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   1. FIX TOR DE VÂRF - Dispozitiv având rolul de a asigura lipirea acului unui macaz de contraacul s u i z vorârea în pozi ia comandat .   
   2. FRÂNA DE CALE - Dispozitiv de reducere a vitezei vagoanelor care se triaz  pe cocoa , ac ionat telecomandat sau automat, astfel încât vagoanele s  
se opreasc  pe liniile de acumulare, f r  ca viteza de ciocnire cu vehiculele triate anterior, s  afecteze vehiculele feroviare sau marfa transportat .   
 

G    
 
   1. GABARIT DE LIBER  TRECERE - Contur geometric limit , transversal în plan vertical i perpendicular pe axa longitudinal  a c ii, în interiorul c ruia, 
afar  de materialul rulant, nu se admite s  p trund  nici o parte a construc iilor - poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele - sau a instala iilor fixe - 
semnale, coloane i altele asemenea - i nici materiale sau obiecte depozitate de-a lungul liniei curente sau în sta ii.   
   2. GRAFIC DE CIRCULA IE - Reprezentarea grafic  a mersurilor de tren în timp i spa iu, pe o durat  de 24 de ore, dup  un plan de mers dinainte stabilit.   
   3. GRUP  DE EXPEDIERE - D - Grup  de linii în sta iile tehnice sau de triaj afectat  preg tirii i expedierii trenurilor.   
   4. GRUP  DE PRIMIRE - A - Grup  de linii în sta iile tehnice sau de triaj afectat  pentru primirea trenurilor de marf  i preg tirea acestora în vederea 
descompunerii.   
   5. GRUP  DE RETRIERE - C - Grup  de linii în sta iile de triaj afectat  pentru retrierea vagoanelor acumulate în grupa B în vederea aranj rii vagoanelor în 
trenurile de marf , în ordinea stabilit  de reglement rile specifice.   
   6. GRUP  TEHNIC  - Grup  de linii în sta iile tehnice sau de triaj afectat  pentru compunerea, salubrizarea i preg tirea tehnic  a trenurilor.   
   7. GRUP  DE TRIERE - B - Grup  de linii în sta iile tehnice sau de triaj afectat  acumul rii vagoanelor de marf  triate, în vederea form rii trenurilor.   
 

H    
 
   1. HALT  DE C L TORI - Halt  deschis  pentru traficul de c l tori, cu vânz tor de bilete, notat  cu "hc", sau f r  vânz tor de bilete, notat  cu "h", care nu 
este punct de sec ionare.   
 

I    
 
   1. ABROGAT   
   2. IMPIEGAT DE MI CARE - IDM - Salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat s  organizeze i s  execute activit i în leg tur  cu circula ia 
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare într-o sta ie de cale ferat .   
   3. IDM DISPOZITOR - IDM care are dreptul s  manipuleze instala iile de siguran a circula iei, s  cear  i s  ob in  cale liber , s  dispun  executarea 
tuturor opera iilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei i utilizarea mijloacelor pe care le are la dispozi ie, precum i alte 
opera ii de exploatare.   
   4. IDM EXTERIOR - IDM care din ordinul IDM dispozitor execut  sarcini privind activitatea de preg tire a expedierii trenurilor, expedierea acestora la timp, 
precum i alte opera ii în func ie de volumul de lucru i specificul sta iei.   
   5. IDM LOCALIST - IDM care, în sta iile de cale ferat  cu activitate complex , preia o parte din sarcinile IDM dispozitor în special cele legate de 
comunic rile cu sta iile vecine i cu operatorul de circula ie, aflându-se în subordinea direct  a IDM dispozitor.   
   6. INCINTA STA IEI - Spa iul cuprins între semnalele de intrare ale unei sta ii sau halte de mi care, pe care se afl  liniile, instala iile i construc iile 
necesare desf ur rii activit ilor în leg tur  cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare.   
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   7. INIM  DE ÎNCRUCI ARE - Ansamblu de piese metalice din componen a aparatului de cale, ce permite trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie pe 
alta.   
   8. INSTALA IE DE ASIGURARE CU ÎNCUIETORI CU CHEI CU I F R  INTER-BLOCARE - Ansamblul de echipamente mecanice i electrice cu care 
IDM, Împreun  cu revizorii de ace i/sau acarii, asigur  încuierea macazurilor i punerea semnalelor mecanice pe liber numai dac  acestea sunt pozi ionate 
corespunz tor parcursului comandat pentru trecerea trenului.   
   9. ÎNCUVIIN ARE - Accept dat de c tre IDM, în scris sau verbal, pentru între inerea, verificarea i revizia unor instala ii în cazurile prev zute în prezentul 
regulament, precum i pentru circula ia unor vehicule feroviare f r  motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele.   
 

J    
 
   1. JOANT  - Ansamblu constructiv care asigur  leg tura între capetele a dou  ine adiacente, pentru realizarea continuit ii mecanice a firului de in  i a 
suprafe elor de rulare ale ciupercii inei.   
   2. JOANT  IZOLANT  - Joant  care realizeaz  întreruperea circuitului electric între capetele a dou  cupoane de ine consecutive.   
   3. JOANT  DE RACORDARE - Joant  care realizeaz  leg tura între dou  ine de cale ferat  de tip diferit.   
   4. JOANT  IZOLANT  F R  GABARIT - Joant  izolant  aflat  în cale într-un loc în care vagoanele aflate în sta ionare intr  în gabaritul de liber  trecere al 
liniei vecine.   
   5. JONC IUNE - Punctul unde se realizeaz  conexiunea unor elemente ale liniilor de cale ferat  între ele.   
 

L    
 
   1. LIMIT  DE MANEVR  A STA IEI - punctul pân  la care se pot executa mi c ri de manevr  f r  a dep i limita incintei sta iei. Limita de manevr  este 
marcat  pe teren prin semnalul de intrare al sta iei pe cale simpl , respectiv indicatorul fix de acoperire al punctului de sec ionare de pe sec iile cu conducere 
centralizat  sau prin semnalul de intrare al liniei normale pe sec ii cu cale dubl  când linia dubl  nu este prev zut  cu semnal de intrare.   
   2. LINIE AB TUT  - Linie de circula ie care se ramific  prin aparatele de cale din linia direct .   
   3. LINIE CURENT  - Por iunea de linie cuprins  între dou  semnale de intrare din sensuri opuse a dou  sta ii vecine.   
   4. LINIE DE CIRCULA IE, MANEVR , ÎNC RCARE/DESC RCARE, TRAGERE, GARARE, DEPOZIT - Linii construite i afectate prin PTE unui anumit 
scop, afectare ce nu se poate schimba decât în anumite condi ii prev zute de reglement rile specifice.   
   5. LINIE DE EVITARE - Linie înfundat  construit  la capetele sta iilor sau în punctele de jonc iune cu liniile operatorilor economici, cu scopul de a asigura 
îndeplinirea condi iilor pentru efectuarea parcursurilor simultane de circula ie i manevr  precum i pentru a evita fugirea vagoanelor care sta ioneaz  pe liniile 
sta iei sau pe liniile operatorilor economici spre linia curent  sau accesul nepermis pe liniile sta iei de pe liniile operatorilor economici.   
   6. LINIE DIRECT  - Linie situat  în incinta sta iei aflat  în prelungirea liniei curente, f r  abatere la intrare sau ie ire.   
   7. LINIE DE PEAGE - Linie care une te dou  sta ii ale unei administra ii de cale ferat , trecând pe teritoriul unei administra ii de cale ferat  vecine.   
   8. LINIE DE SC PARE - Linie înfundat  construit  în scopul de a opri un tren sc pat sau vagoane fugite pe sec ii de circula ie cu pante mari, pentru a 
proteja distan a de circula ie urm toare.   
   9. LFI - linie ferat  industrial  - linii pe care se desf oar  opera iuni de transport feroviar, precum i servicii conexe sau adiacente acestora i care nu sunt 
administrate de Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A.   
   10. LINII ÎNC LECATE - Linii de ecartament diferit în care cel pu in un fir de in  al unei linii este amplasat între firele de in  ale celeilalte linii a ezate pe 
acela i terasament.   
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   11. LOC PLAN - Zon  plan  pe suprafa a de rulare a ro ilor vehiculelor de cale ferat , care face ca roata vagonului s  nu ruleze normal, producând zgomot 
puternic i s ltarea violent  a boghiului i/sau a vagonului.   
   12. LUMINOSCHEM  - tablou sinoptic pe care sunt amplasate elemente optice astfel încât s  se redea configura ia geografic  i func ional  a liniilor, 
macazurilor i semnalelor dintr-o sta ie de cale ferat , precum i informa ii necesare efectu rii activit ii de circula ie a trenurilor i de manevr .   
   13. LUNGIMEA UTIL  A LINIEI - Lungimea unei linii, m surat  între m rcile de siguran , sau între marca de siguran  i semnalul de ie ire, dac  acesta 
se afl  înaintea m rcii de siguran .   
 

M    
 
   1. MACAZ - Subansamblu al unui aparat de cale compus din ace, contraace, ine de leg tur , traverse i material m runt de cale.   
   2. MACAZ DE ACOPERIRE - Macazul care separ  parcursurile de manevr  sau circula ie incompatibile.   
   3. MACAZ CONJUGAT - Macaz care nu se poate manipula decât dac  macazul sau sabotul cu care este în dependen  se afl  în pozi ia stabilit  prin 
programul de z vorâre.   
   4. MANEVR  UNGHIULAR  - Mi carea de manevr  ce se execut  în sta ii înzestrate cu instala ii CED sau CE, de pe o linie pe alta, cu schimbarea 
sensului de mers, pe baza indica iilor semnalelor luminoase de manevr  i parcursului executat.   
   5. MARC  DE SIGURAN  - Element de semnalizare amplasat între dou  linii al turate, care stabile te limita zonei de sta ionare a vehiculelor feroviare pe 
o linie, f r  ca acestea s  afecteze gabaritul de liber  trecere pe linia vecin .   
 

O    
 
   1. OPERATOR DE CIRCULA IE - Salariat apar inând administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circula ie a trenurilor pe 
una sau mai multe sec ii de circula ie, având în subordine IDM din sta iile situate pe sec iile respective, sau agen ii punctelor de sec ionare în cazul sec iilor cu 
conducere centralizat  a circula iei trenurilor.   
   2. OPERATOR DE MANEVR  FEROVIAR  - Persoan  juridic  român , cu capital de stat i/sau privat, a c rei activitate principal  în domeniul 
transportului feroviar const  numai în efectuarea de opera iuni de manevr  pe c ile ferate din România i care de ine autoriza ie pentru manevr  feroviar .   
   3. OPERATOR DE TRANSPORT FEROVIAR - Operator economic, cu capital de stat sau privat, care a ob inut o licen  în conformitate cu legisla ia în 
vigoare, a c rui activitate principal  const  în efectuarea de presta ii de transport de marf  feroviar i/sau de c l tori pe calea ferat , trac iunea fiind asigurat  
obligatoriu de acest operator economic; acest termen include, de asemenea, i operatorii economici care asigur  numai trac iunea.   
   4. OPERA IUNI DE TRANSPORT FEROVIAR - Transportul feroviar - circula ia trenurilor i manevra feroviar  - precum i serviciile adiacente (activit i care 
se desf oar  în leg tur  nemijlocit  cu/sau în timpul transportului feroviar) i conexe acestuia (activit ile care au ca obiect asigurarea desf ur rii în 
siguran  a transportului feroviar).   
 

P    
 
   1. PANT  - Por iunea de linie de cale ferat  înclinat  fa  de orizontal  pe care vehiculele feroviare o parcurg, în sensul coborârii acesteia.   
   2. PARCURS DE EXPEDIERE - Por iunea de linie cuprins  între primul vehicul din capul trenului ce se expediaz  i semnalul de intrare al sta iei din sensul 
opus pe direc ia de mers.   
   3. PARCURS DE INTRARE - Por iunea de linie care cuprinde aparatele de cale i liniile de leg tur  dintre acestea, de la primul macaz de intrare pân  la 
marca de siguran  a liniei de primire amplasat  în cap tul pe unde intr  trenul.   
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   4. PARCURS DE IE IRE - Por iunea de linie care cuprinde aparatele de cale i liniile de leg tur  dintre acestea, de la marca de siguran  a liniei de ie ire 
i pân  la ultimul macaz inclusiv peste care trece trenul la ie irea din sta ie.   

   5. PARCURS DE PRIMIRE - Por iunea de linie cuprins  între semnalul de intrare i semnalul de ie ire sau por iunea de linie cuprins  între semnalul de 
intrare i marca de siguran  de la ie ire a liniei pe care va fi primit trenul, când aceast  linie nu are semnal individual de ie ire.   
   6. PARCURS DE MANEVR  - Por iunea de linii i macazuri pentru care au fost asigurate condi iile de siguran a circula iei, necesar  efectu rii unei 
opera iuni de manevr .   
   7. PARCURSURI COMPATIBILE - Parcursuri care se pot executa simultan, f r  a periclita siguran a circula iei.   
   8. PARTID  DE MANEVR  - Forma ie compus  din conduc torul de manevr  i cel pu in înc  un agent autorizat pentru efectuarea manevrei.   
   9. PARTID  DE TREN - Forma ie compus  din cel pu in mecanicul trenului i mecanicul ajutor sau eful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a 
executa func ia de ef de tren, sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frân  de c tre 
mecanic din postul de conducere, conductorul de tren autorizat pentru manipularea instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, 
pentru men inerea pe loc a acestora la manevr  i/sau în circula ia trenurilor în cazul conducerii simplificate. În plus, pentru desf urarea activit ii privind 
circula ia trenurilor i manevra, trenul poate fi deservit i de alt personal autorizat.   
   10. PLAN DE MANEVR  - Dispozi ie scris  sau verbal  transmis  conduc torului manevrei de c tre IDM sau operatorul de manevr , prin care se stabilesc 
opera iile de manevr  ce urmeaz  a fi executate precum i condi iile de efectuare a acestora.   
   11. POST DE MACAZURI - Post deservit de unul sau mai mul i agen i care manipuleaz  macazurile aflate într-o anumit  zon  din incinta sta iei i care 
serve te la efectuarea circula iei trenurilor i manevra vehiculelor feroviare.   
   12. PUNCT DE SEC IONARE - Amenajare constând din dispozitiv de linii, construc ii i instala ii sau p r i componente ale unei instala ii (semnale 
luminoase BLA) care determin  capacitatea de circula ie; dou  puncte de sec ionare delimiteaz  distan a pe care nu trebuie s  se g seasc  în acela i timp 
decât un singur tren.   
   13. POR IUNE DE LINIE SL BIT  - Por iunea de linie care impune circula ia trenurilor cu vitez  redus  fa  de cea prev zut  în livretul cu mersul 
trenurilor.   
 

R    
 
   1. RAMBLEU - Umplutur  de form  regulat  executat  din p mânt sau alte materiale de mas  peste nivelul natural al terenului, servind la realizarea 
platformei c ii.   
   2. RAMP  - Por iune de linie de cale ferat  înclinat  fa  de orizontal  pe care vehiculele feroviare o parcurg în sensul urc rii acesteia.   
   3. REAVIZ DE SOSIRE - Comunicare, prin telefon, a orei, prin care IDM din sta ia care prime te un tren, confirm  c tre IDM din sta ia vecin  care a 
expediat trenul, c  trenul a sosit complet i linia curent  a r mas liber  - or  care se înregistreaz  de ambii IDM în registrul unificat de c i libere comenzi i 
mi care sub form  de frac ie (la num r tor ora efectiv  de sosire, iar la numitor ora real  de transmitere i primire).   
   4. RESTRIC IE DE VITEZ  - Reducerea prev zut  sau neprev zut  a unei viteze de circula ie stabilite, pentru o por iune de linie de cale ferat .   
 

S    
 
   1. SABOT DE DERAIERE - Dispozitiv amplasat în afara c ii la un fir al liniei care, prin a ezare pe in  provoac  deraierea ro ii vehiculului care se 
angajeaz  peste el.   
   2. SAT - Instala ie de semnalizare automat  f r  semibariere care emite semnale optice i acustice la apropierea trenului de o trecere la nivel, în scopul 
interzicerii circula iei rutiere.   
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   3. SECTOR DE BLOC - Distan a cuprins  între dou  semnale luminoase consecutive de trecere ale blocului de linie automat.   
   4. SEC IUNE IZOLAT  - Por iune de cale ferat  (sau aparat de cale), cu control electric, care se delimiteaz  prin joante izolante.   
   5. EF STA IE - persoan  calificat  i autorizat  apar inând administratorului sau gestionarilor infrastructurii feroviare i care are responsabilit i privind 
activitatea de circula ie i manevr  i care administreaz  una sau mai multe sta ii de cale ferat .   
 

T    
 
   1. TALONARE - Manevrarea de c tre ro ile unui vehicul de cale ferat  a acelor unui macaz, prin atacare fals  pe la c lcâi.   
   2. TC - Denumire generic  dat  mijloacelor - TTR telegraf, telefon, radio.   
   3. TIPUL DE IN  - Codificare generic  a inelor de cale ferat  egal  cu masa unui cupon de in  cu lungimea de un metru, exprimat  în kilograme.   
 

V    
 
   1. VAGON DE SERVICIU - Vagonul destinat personalului de tren.   
 

ANEXA Nr. 5 
la Regulamentul nr. 005   

 
NOT  "DE FRÂNE"   

 
Unitatea ......................... Trenul ........................... data .............. (zi, luna, an) -

¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  -Nr. - - Frâne automate -Frâne de mân  - -crt.- 
Num rul vagonului +¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - - - defecte -bune izolate- defecte - 

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 
+¦¦¦¦+¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - 1. - - - - - - - - - - - - - - - - 
+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - 2. - - - - - - - - - - - - - - - - 
+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - 3. - - - - - - - - - - - - - - - - 

+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 
+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 
+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 
+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ 

+¦¦¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - În compunerea trenului sunt vagoane cu: - 
+¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ -Nr. - sabo i din materiale -frân  
nemoderabil -frân  cu - ro i mici pentru - -crt.-compozite tip K sau L-L- la sl bire - disc -transport automobile- 

+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+ - *) - - - - - 
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- Legat locomotiva de remorcare la tren, ora: 

...... Proba frânelor terminat , ora: ...... Revizorii tehnici de vagoane s-au întâlnit cu proba frânelor la vagonul: -
¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦T¦¦  L¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦+¦¦- Revizor tehnic de vagoane Primit, (agent autorizat) 

1. ................................ Agent OTF ......................... 2. ................................ 
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   NOT :    
   *) Se va bifa ceea ce corespunde realit ii.   
 

ANEXA Nr. 6 
la Regulamentul nr. 005   

 
PROCENTELE DE MAS  FRÂNAT  ÎN FUNC IE DE PANT , 

PENTRU MEN INEREA PE LOC A TRENURILOR CU FRÂNELE DE MÂN    
 

   
 Panta caracteristic  (0/00) Procentul de mas  frânat  

 
0-3 3 
4-5 4 
6-7 6 
8-9 7 

10-11 8 
12-13 9 
14-15 10 
16-17 11 
18-19 12 
20-21 14 
22-23 15 
24-25 16 
26-27 17 
28-29 18 

30 19 

 
ANEXA Nr. 7 

la Regulamentul nr. 005   
 
    UNITATEA ......................   
 

Not  de repartizare a frânelor de mân    
 

Din trenul num rul ........ din data de ..............   
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    În timpul parcursului de la sta ia ................. la sta ia .............. la ordinul mecanicului, în caz de oprire a trenului în linie curent , agen ii trenului vor strânge 
frânele de mân  la vagonul nr. ....., la vagonul nr. ....., la vagonul nr. ....., la vagonul nr. ....., la vagonul nr. ....., la vagonul nr. ...... la vagonul nr. ....., la vagonul 
nr. ...... .   
 

   
 Întocmit, Primit, 

 (semn tura) (semn tura) 
 

 
ANEXA Nr. 8 

la Regulamentul nr. 005   
 

Culori i simboluri folosite pentru trasarea trenurilor pe graficul de circula ie   
 
     
 Felul trenului Rangul 

Trasa trenului 

 culoare mod de reprezentare 
grafic  

 Trenuri peste orice rang i de rangul I Trenuri peste orice rang i de 
rangul I Ro u Linie întrerupt  cu semnul 

"X" 

 Trenuri intercity i trenuri interregio II i III Ro u Linie continu  

 Trenuri regio i trenuri mixte IV Albastru Linie continu  

 
Trenuri interna ionale de marf , trenuri de marf  cu afect ri speciale (m rfuri perisabile, viet i, containere, 
trafic intermodal) V Verde Linie continu  

 
Trenuri de marf  interregionale sau regionale (altele decât cele locale de marf ), trenuri navete, trenuri cu 
vagoane goale VI Negru Linie continu  

 Trenuri locale de marf , trenuri convoaie de manevr , trenuri de serviciu, locomotive izolate, UAM VII Verde Linie întrerupt  cu semnul 
"X" 

 
   NOTE:    
   1. Pentru locomotivele izolate, cu sau f r  vagoane, se va trasa, în culoarea specific  rangului, o linie întrerupt .   
   2. Locomotivele de multipl  trac iune se vor trasa cu linie punctat  deasupra, respectiv sub trasa propriu-zis  a trenului, în func ie de pozi ia în tren.   
   3. Trasa unor trenuri va fi completat  pe unele intervale cu urm toarele semne suplimentare:   
   - un cerc plin ro u, când în tren sunt vagoane din categoria explozibilelor;   
   - literele "GD", când în tren sunt vagoane cu transporturi excep ionale.   
   4. Alte nota ii:   
   - num rul dispozi iei operatorului de circula ie se va înscrie pe grafic într-un cerc;   
   - linia de circula ie din sta ie ocupat  se va reprezenta printr-o linie continu  neagr , iar linia închis , printr-o linie continu  ro ie.   
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ANEXA Nr. 9 
la Regulamentul nr. 005   

 
   CNCF "CFR" S.A. 
   Unitatea .........................                          Unicat 
                                                     (pt. conduc torul manevrei) 
   Seria ........ Nr. ............... 
 

PLAN DE MANEVR    
 

TREN ........../DATA ................   
 
   - Tonajul maxim cu care se execut  manevra = ....... tone   
   - Procent de frânare la men inere pe loc = ......... %;   
   - Procent de frânare la manevr  = .................. %;   
   - Tendin a de fugire a vagoanelor = ...............;   
   - Vagoanele aflate pe liniile pe care se manevreaz  sunt asigurate dup  cum urmeaz :   
   a) cu frâne de mân  strânse:   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag ............ .   
   b) cu sabo i de mân  aplica i:   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag ............ .   
   - Opera ii de manevr  de executat:   
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................. . 
 
   - Condi ii speciale:   
 
............................................................................................... 
............................................................................................. . 
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   - Dup  terminarea manevrei asigura i vagoanele r mase cu frâne de mân  i sabo i de mân ;   
   - Respecta i NSPM la manevr ! Aten ie la locurile periculoase:   
 
............................................................................................. . 
 
    Întocmit IDM,   
 
   CNCF "CFR" S.A. 
   Unitatea .........................                          Copie (la carnet) 
 
   Seria ........ Nr. ............... 
 

PLAN DE MANEVR    
 

TREN ......../DATA ..............   
 
   - Tonajul maxim cu care se execut  manevra = ....... tone   
   - Procent de frânare la men inere pe loc = ......... %;   
   - Procent de frânare la manevr  = .................. %;   
   - Tendin a de fugire a vagoanelor = ...............;   
   - Vagoanele aflate pe liniile pe care se manevreaz  sunt asigurate dup  cum urmeaz :   
   a) cu frâne de mân  strânse:   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag ............ .   
   b) cu sabo i de mân  aplica i:   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag .............,   
   - la linia ........ la vag ........., la vag ........., la vag ..............   
   - Opera ii de manevr  de executat:   
 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................. . 
 
   - Condi ii speciale:   
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............................................................................................... 
............................................................................................. . 
 
   - Dup  terminarea manevrei asigura i vagoanele r mase cu frâne de mân  i sabo i de mân .   
   - Respecta i NSPM la manevr ! Aten ie la locurile periculoase:   
 

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

 Întocmit IDM, Primit 

  Conduc tor manevr , 
 

 
ANEXA Nr. 10 

la Regulamentul nr. 005   
 

Instruc iuni de lucru pentru unit ile în care 
este implementat sistemul informatic IRIS   

 
   Art. 1. -  (1) Prezentele reglement ri cuprind instruc iuni specifice exploat rii sistemului informatic IRIS, privitoare la circula ia trenurilor.   
   (2) Aplica iile sistemului informatic IRIS privitoare la circula ia trenurilor, i anume "Planificarea circula iei trenurilor - ATLAS" - denumit în continuare ATLAS, 
"Raportarea circula iei trenurilor - CRONOS" - denumit în continuare CRONOS i "Monitorizarea circula iei trenurilor - FOCUS" - denumit în continuare 
FOCUS, sunt produse informatice utilizate în activitatea de transport feroviar.   
   (3) Prin prezentele reglement ri se asigur  exploatarea echipamentelor din dotarea unit ilor/subunit ilor CFR, denumite în continuare sta ii de lucru IRIS, 
având în vedere prevederile livretelor de mers, ale programelor de circula ie i dispozi iile operatorului de circula ie.   
   Art. 2. -  IRIS este destinat atât program rii i înregistr rii datelor privind circula ia trenurilor, introduse manual de c tre operatorii de circula ie din cadrul 
Biroului Central de Coordonarea Traficului Feroviar - denumit în continuare RCC, Regulatoarelor de Circula ie Regionale - denumite în continuare RCR i 
Regulatoarelor de Circula ie - denumite în continuare RC i de c tre IDM din sta iile i haltele de mi care, cât i raport rii acestora, prin interog ri, conform 
procedurilor specifice.   
   Art. 3. -  (1) Datele privind programarea circula iei trenurilor se introduc manual i se transmit automat prin IRIS-ATLAS. Aceste date sunt urm toarele:   
   a) transmiterea programului zilnic de circula ie c tre unit ile din sistem (aceast  opera iune se face automat de c tre IRIS f r  interven ia nici unui 
utilizator);   
   b) transmiterea modific rilor f cute la programul de circula ie în vigoare;   
   c) adapt ri ale programului zilnic de circula ie, care constau în:   
   c1) anul ri de trenuri pe perioada dorit  de utilizator;   
   c2) modific ri ale sta iilor de expedi ie sau destina ie a trenurilor;   
   c3) modific ri ale orelor de circula ie ale trenurilor;   
   c4) modific ri de timp de mers;   
   c5) crearea unui tren nou;   
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   c6) circula ia unui tren utilizând trasa altui tren;   
   c7) repunerea în circula ie a unui tren;   
   c8) devierea unui tren utilizând trasa altui tren.   
   (2) Programul de circula ie introdus poate fi vizualizat atât tabelar cât i grafic.   
   (3) Utilizatorii aplica iei sunt dispecerii i operatorii de circula ie de la nivel central, operatorii de circula ie din compartimentul de programare de la nivel 
regional i de la regulatoarele de circula ie.   
   Art. 4. -  La nivel central, regional i al Regulatoarelor de Circula ie se va face urm rirea operativ  a circula iei trenurilor care circul  sau urmeaz  s  intre 
pe sec ia de circula ie pe care o conduce cu IRIS-FOCUS.   
   Art. 5. -  (1) La nivel central dispozi iile i datele privind programarea i conducerea circula iei trenurilor, se introduc manual i se transmit automat prin IRIS-
CRONOS. Acestea, împreun  cu interog rile specifice, sunt urm toarele:   
   a) dispozi ii în leg tur  cu circula ia trenurilor pentru RCR:   
   a1) emitere dispozi ii de circula ie pentru RCR;   
   a2) controlul primirii dispozi iilor la destina ie;   
   a3) primirea aviz rilor transmise de operatorii de circula ie RCR;   
   b) interog ri ale sistemului cu privire la:   
   b1) întârzieri ale trenurilor i explica iile asupra cauzelor acestora;   
   b2) întârzieri ale trenurilor neexplicate de c tre IDM;   
   c) încadr ri ale întârzierilor trenurilor pe coduri, la îndrumare, în parcurs în mod operativ;   
   d) dispozi ii de adaptare a programului zilnic, decadic i lunar de circula ie pentru trenurile interregionale, conform modului de lucru stabilit prin 
reglement rile specifice în vigoare:   
   d1) anul ri de trenuri pe perioada dorit  de utilizator;   
   d2) modific ri ale sta iilor de expedi ie sau destina ie a trenurilor;   
   d3) trenuri suplimentare fa  de programul de circula ie care se vor raporta ca atare (de c tre IDM ca suplimentare);   
   d4) circula ia unui tren utilizând trasa altui tren;   
   d5) repunerea în circula ie a unui tren.   
   (2) Programul de circula ie poate fi vizualizat tabelar i grafic.   
   (3) Utilizatorii aplica iei sunt dispecerii i operatorii de circula ie de la nivel central - RCC.   
   Art. 6. -  (1) La nivel regional dispozi iile i datele privind programarea i conducerea circula iei trenurilor, se introduc manual i se primesc/transmit automat 
prin IRIS. Acestea, împreun  cu interog rile specifice, sunt urm toarele:   
   a) dispozi ii în leg tur  cu circula ia trenurilor pentru regulatoarele de circula ie:   
   a1) emitere dispozi ii de circula ie;   
   a2) controlul primirii dispozi iilor la destina ie;   
   a3) transmitere aviz ri c tre nivelul central;   
   b) primirea automat  prin IRIS a:   
   b1) dispozi iilor de circula ie emise din nivelul central;   
   b2) aviz rilor transmise de c tre IDM operatorilor de circula ie;   
   c) interog ri ale sistemului cu privire la:   
   c1) întârzieri ale trenurilor i explica iile acestora;   
   c2) întârzieri ale trenurilor neexplicate de c tre IDM;   
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   d) încadr ri ale întârzierilor trenurilor pe coduri, la îndrumare, în parcurs în mod operativ;   
   e) dispozi ii în leg tur  cu adaptarea programului de circula ie zilnic, decadic i lunar pentru trenurile care circul  pe raza regionalei conform modului de 
lucru stabilit prin reglement rile specifice în vigoare:   
   e1) anul ri de trenuri pe perioada dorit  de utilizator;   
   e2) modific ri ale sta iilor de expedi ie sau destina ie a trenurilor:   
   e3) trenuri suplimentare fa  de programul de circula ie care se vor raporta ca atare (de c tre IDM ca suplimentare);   
   c4) circula ia unui tren utilizând trasa altui tren;   
   c5) repunerea în circula ie a unui tren.   
   (2) Programul de circula ie poate fi vizualizat tabelar i grafic.   
   (3) Utilizatorii aplica iei sunt operatorii de circula ie de la nivelul regional - RCR.   
   Art. 7. -  (1) La nivelul Regulatoarelor de Circula ie dispozi iile i datele privind programarea, conducerea i urm rirea circula iei trenurilor, se introduc 
manual i se primesc i transmit automat prin IRIS. Aceste activit i sunt organizate astfel:   
   a) activit i de programare operativ  a circula iei trenurilor, gestionate de operatorul de la compartimentul program de circula ie din cadrul RC;   
   b) dispozi ii în leg tur  cu adaptarea programului de circula ie zilnic, decadic i lunar pentru trenurile care circul  pe raza RC, conform modului de lucru 
stabilit în reglement rile specifice în vigoare, dup  lansarea programului:   
   b1) anul ri de trenuri pe perioada dorit  de utilizator;   
   b2) modific ri ale sta iilor de expedi ie sau destina ie a trenurilor;   
   b3) trenuri suplimentare fa  de programul de circula ie care se vor raporta ca atare (de c tre IDM ca suplimentare);   
   b4) circula ia unui tren utilizând trasa altui tren;   
   b5) repunerea în circula ie a unui tren.   
   (2) Activit i de conducere i urm rire operativ  a circula iei trenurilor, gestionate de operatorul de circula ie:   
   a) dispozi ii în leg tur  cu circula ia trenurilor:   
   a1) emitere dispozi ii de circula ie;   
   a2) controlul primirii de c tre IDM a dispozi iilor transmise de operatorul de circula ie;   
   a3) transmitere aviz ri c tre RCR;   
   b) primirea automat  prin IRIS a:   
   b1) dispozi iilor în leg tur  cu circula ia trenurilor de la nivel regional;   
   b2) men iunilor privind compunerea i condi iile speciale de circula ie a trenurilor transmise de c tre IDM;   
   b3) mesajelor privind circula ia trenurilor semnalizate necorespunz tor;   
   b4) mesajelor privind trenurile gata de expediere raportate din sta iile de triaj i tehnice de marf  sau c l tori;   
   b5) aviz rilor transmise de c tre IDM operatorului de circula ie;   
   b6) explica iilor privind întârzierea trenurilor transmise de IDM operatorului de circula ie.   
   (3) Activit i de analiz  i urm rire operativ  a circula iei trenurilor, gestionate de operatorul de la compartimentul Analiza circula iei din cadrul regulatorului 
de circula ie:   
   a) interog ri ale sistemului cu privire la:   
   a1) întârzieri ale trenurilor i explica iile acestora;   
   a2) întârzieri ale trenurilor neexplicate de c tre IDM;   
   b) încadr ri ale întârzierilor trenurilor pe coduri, la îndrumare i în parcurs precum i stabilirea responsabilit ilor, în mod operativ.   
   (4) Utilizatorii aplica iei sunt operatorii de circula ie de la nivelul Regulatoarelor de Circula ie.   
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   Art. 8. -  (1) La nivel de sta ie se primesc în mod automat prin IRIS dispozi iile în leg tur  cu circula ia trenurilor, datele cu privire la programul circula ie i 
modific rile operative ale acestuia i se introduc manual pe m sura realiz rii efective a programului de circula ie, în timp real, datele cu privire la circula ia 
trenurilor din programul de circula ie i a trenurilor îndrumate pe rute ocolitoare, suplimentare, retrase în sta ie sau care nu au respectat mersul stabilit în 
livretele de mers. Aceste activit i sunt organizate astfel:   
   a) raport ri asupra circula iei reale a trenurilor din programul de circula ie:   
   a1) tren sosit în sta ie - ora real  de sosire, num rul liniei de garare;   
   a2) tren plecat din sta ie - ora real  de plecare, num rul liniei plecare, num rul firului de circula ie;   
   a3) tren cu trecere prin sta ie - ora real  de trecere, num rul liniei de trecere, num rul firului de circula ie;   
   a4) men iuni de circula ie - date privind compunerea i eventualele condi iile speciale de circula ie ale trenurilor;   
   b) raport ri asupra nerespect rii opririlor i trecerilor trenurilor stabilite în mersul acestora:   
   b1) opriri neitinerarice - un tren planificat cu trecere se raporteaz  la sosire i plecare;   
   b2) trecere f r  oprire - un tren planificat cu oprire se raporteaz  la trecere.   
   c) explicarea întârzierilor trenurilor - la solicitarea de a explica întârzierea unui anumit tren, solicitat  automat de IRIS, IDM va introduce un text explicativ 
privitor la întârziere;   
   d) raport ri speciale:   
   d1) raportare tren îndrumat pe ruta ocolitoare - pentru situa iile de excep ie, când în sta ie sose te un tren îndrumat pe rut  ocolitoare; acest tren nu este 
prev zut în programul de circula ie, dar trebuie raportat la sosire/plecare/trecere;   
   d2) raportare tren suplimentar - pentru trenuri de ajutor, trenuri de lucru sau alte vehicule feroviare care circul  prin sta ie în afara programului de circula ie;   
   d3) trenuri retrase în sta ie - pentru situa iile de excep ie, în care un tren din anumite motive trebuie retras în sta ie dup  ce a fost expediat i nu a mai ajuns 
în sta ia vecin ;   
   d4) aviz ri c tre operatorul de circula ie - pentru transmiterea aviz rilor la operatorul de circula ie i listarea/vizualizarea aviz rilor transmise anterior 
operatorului de circula ie;   
   d5) confirm ri de primire a dispozi iilor în leg tur  cu circula ia trenurilor.   
   Art. 9. -  Deranjamentele sistemului IRIS se consemneaz  prin înscriere de c tre IDM în registrul de revizia liniilor i instala iilor de siguran a circula iei; IDM 
avizeaz  deranjamentul sistemului IRIS c tre operatorul de circula ie i personalul care între ine sistemul informatic.   
 

Tabel 1    
 

ORGANIZAREA FUNC IONAL  
a activit ilor personalului care utilizeaz  componente 

informatice din cadrul IRIS   
 

      

 UNITATEA COMPONENTA 
IRIS  ACTIVIT I 

NIVELUL 
PERSONALULUI 

CARE UTILIZEAZ  
IRIS 

 

Unit i la nivel 
Central, 
Regional i 

ATLAS - Adaptarea programului de 
circula ie, corespunz tor 
fiec rui nivel 

ef Serviciu Circula ie 
central CFR; 
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Regulatoare CRONOS - Modific ri operative ale 
programului de circula ie 
pe fiecare nivel 

Dispecer trenuri de 
marf  central CFR; 

 
    Dispozi ii de circula ie 

(emitere, urm rirea primirii 
i c l tori execut rii) 

Dispecer trenuri de 
c l tori central CFR; 

 
  ef Tur  RCR; 

 
    Încadrare întârzieri trenuri 

pe cauze i responsabili 
Dispecer Circula ie; 

 
  Operator RCR; 

 
  - Luarea în primire a 

aviz rilor transmise din 
nivelul subordonat 

ef RC; 

 
  ef Tur  RC; 

     Operator ef RC; 

     Operator de circula ie; 

 
    Operator programare 

RC. 

 

FOCUS - Urm rirea în timp real a 
circula iei trenurilor pentru 
luarea deciziilor operative 
de regularizare a circula iei 

Personal de 
conducere de la nivel 
central i regional; 

 

    Dispecer circula ie i 
operator circula ie de 
la RCR i RC de la 
nivel regional i 
regulator. 

 

Unit i/ 
subunit i la 
nivelul sta iilor 
de cale ferat  i 
haltelor de 
mi care 

Raportarea 
circula iei 
trenurilor 

- Raportarea circula iei 
trenurilor conform 
programului de circula ie 
zilnic 

IDM sau dup  caz ef 
sta ie 

 
- Explicarea întârzierilor 

trenurilor 
 

 
- CRONOS - Luarea în primire i 

raportarea execut rii 
dispozi iilor de circula ie 

 

 

 - Raportarea circula iei 
trenurilor suplimentare, 
îndrumate eronat, trenuri 
de lucru i a trenurilor 
retrase în sta ie 
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  - Aviz ri c tre operatorul de 
circula ie conform 
reglement rilor specifice i 
a dispozi iilor în vigoare 
precum i transmiterea 
altor informa ii legate de 
circula ia trenurilor sau 
siguran a circula iei 

 

 


