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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2005/2006 din 30 octombrie 
2006 
 

Ordinul nr. 2005/2006 pentru aprobarea efectu rii probelor de frân  la 
trenurile de c tori formate din rame electrice seria Z 6100   

 
În vigoare de la 08 noiembrie 2006 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 08 noiembrie 2006. Nu exist  modific ri pân  la 24 

iulie 2014. 
 
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu  din anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 
privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER i ale art. 5 alin. (4) din 
Hot rârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, cu modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Probele de frân  la trenurile de c tori formate dintr-o singur  ram  electric  se execut  
de c tre:   
   a) mecanicul ajutor, când trenul este condus în echip  complet ;   
   b) eful de tren, când trenul este condus în sistem simplificat.   
   Art. 2. -  Probele de frân  la trenurile de c tori formate din dou  sau mai multe rame electrice se 
execut  de c tre:   
   a) mecanicul ajutor, când trenul este condus în echip  complet ;   
   b) mecanicul de locomotiv /automotor de pe cea de-a doua ram  electric  în sensul de mers, când 
trenul este condus în sistem simplificat i cupla de comand  multipl  nu este activ ;   
   c) eful de tren, când trenul este condus în sistem simplificat i cupla de comand  multipl  este 
activ .   
   Art. 3. -  Societatea Na ional  de Transport Feroviar de C tori "CFR-C tori" - S.A. va întocmi 
reglement ri specifice de am nunt pentru efectuarea probelor de frân .   
   Art. 4. -  Societatea Na ional  de Transport Feroviar de C tori "CFR-C tori" - S.A. va duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 5. -  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic  potrivit legii.   
   Art. 6. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
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