
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII 
 
 

ORDINUL  
Nr. 2192 

din 05.12.2012 
 

privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr   
pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

 
În conformitate cu prevederilor art. 2 din anexa 1 la Hot rârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de 

închiriere de c tre Compania Na ional  de C i Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor p i ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, 
precum i gestionarea acestora,  

În temeiul prevederilor art.12. lit. c) i n) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) lit. j) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate, republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare i ale art. 4 alin.(1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin.(4) din Hot rârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea 
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul 
 

ORDIN: 
 

Art.1. - Se aprob  Regulamentul de exploatare pentru circula ia convoaielor de manevr  pe sec ia de circula ie 
neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord, prev zut în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin. 

 
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic  de c tre Compania Na ional  de C i Ferate „C.F.R.” – S.A., gestionarul 

infrastructurii feroviare care gestioneaz  sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i operatorii de 
transport feroviar care î i desf oar  activitatea pe aceast  sec ie. 

 
Art.3. - Autoritatea Feroviar  Român  – AFER, Compania Na ional  de C i Ferate „C.F.R.” – S.A., gestionarul infrastructurii 

feroviare care gestioneaz  sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i operatorii de transport feroviar 
care î i desf oar  activitatea pe aceast  sec ie vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 

 
Art.4. - Pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Compania Na ional  de C i Ferate „C.F.R.” - S.A., gestionarul de 

infrastructur  feroviar  care gestioneaz  sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i operatorii de 
transport feroviar care î i desf oar  activitatea pe aceast  sec ie vor asigura instruirea întregului personal cu responsabilit i în 
siguran a circula iei trenurilor, privind aplicarea prevederilor Regulamentului de exploatare pentru circula ia convoaielor de 
manevr  pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord. 

 
Art.5. - La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de exploatare a sec iei de circula ie Baia Mare - Baia 

Mare Sud - Baia Mare Nord înregistrat sub nr. 43/ A2/ 147/2003 î i înceteaz  aplicabilitatea. 
 
Art.6. - Prezentul ordin se public  în Buletinul AFER i Foaia Oficial  CFR i intr  în vigoare în termen de 30 de zile de la 

data public rii. 
 

MINISTRU 
OVIDIU IOAN SILAGHI 

 
ANEXA  

la OMTI nr 2192/05.12.2012  
REGULAMENT DE EXPLOATARE 

pentru circula ia convoaielor de manevr  
pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord  

 
Capitolul 1 

Prezentare general  
 
Art.1. - Descrierea general  a sec iei de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

1.1. - Sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord se ramific  din sta ia Baia Mare i are o lungime de 
8,869 km. Declivitatea maxim  între Baia Mare i Baia Mare Sud este de 17‰ pant  spre sta ia Baia Mare. Declivitatea maxim  
între Baia Mare Sud i Baia Mare Nord este de 16,4 ‰ ramp  spre Baia Mare Sud. Între Baia Mare – Baia Mare Sud în linie 
curent  exist  o trecere la nivel cu calea ferat  la Km 1+565 semnalizat  cu indicatoare rutiere  – tip IR, iar între Baia Mare Sud 
– Baia Mare Nord exist  o trecere la nivel cu calea ferat  la Km 5+784 semnalizat  cu indicatoare rutiere  – tip IR. 

1.2. - Sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord este deschis  circula iei numai pentru traficul de marf . 
1.3. - Schi a sec iei de circula ie neinteroperabil  Baia Mare –Baia Mare Nord este prezentat  în anexa 1 la prezentul regulament. 

 
Capitolul 2 

Prezentarea subunit ilor 
 
Art.2 - Denumirea subunit ii  - sta ia Baia Mare 

2.1. Sta ia Baia Mare este amplasat  pe sec ia interoperabil  Deda – Dej Triaj – Jibou – Baia Mare – Satu Mare, la km 
59+393 fa  de sta ia Satu Mare, respectiv la km 180+730 fa  de sta ia Apahida.  



 
 
2.2. Dotarea tehnic  a subunit ii: 
Sta ia este înzestrat  cu instala ie de centralizare electrodinamic  CED – tip CR6. În cap tul X al sta iei exist  trei treceri la 

nivel cu calea ferat  dotate cu instala ie automat  de semnalizare rutier  f  semibariere –  tip SAT, la Km 177+857, km 0+500 
i km 56+550. 

2.3. Modul de lucru în subunitate este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al sta iei. 
2.4. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 2 la prezentul regulament. 

 
Art.3. - Denumirea subunit ii  - Grupa de linii Baia Mare Sud 

3.1. Grupa de linii Baia Mare Sud este amplasat  la km 4+422 fa  de sta ia Baia Mare, pe sec ia de circula ie 
neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i este grup  de manevr  care apar ine sta iei Baia Mare. 

3.2. Dotarea tehnic  a subunit ii 
Grupa de linii Baia Mare Sud are un dispozitiv format din 3 linii. Macazurile sunt necentralizate i se manipuleaz  manual. 

Trecerea convoiului de manevr  peste aceste macazuri se face pe baza semnalelor date de agen i cu instrumente portative. 
Liniile au o declivitate maxim  de 2‰. Din dispozitivul de linii a grupei Baia Mare Sud se racordeaz  1 linie ferat  industrial .  

3.3. Modul de lucru în subunitate este stabilit  în prezentul regulament. 
3.4. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 3 la prezentul regulament. 

 
Art.4. - Denumirea subunit ii  - Grupa de linii Baia Mare Nord 

4.1. Grupa de linii Baia Mare Nord este amplasat  la km 8+887 fa  de sta ia Baia Mare, pe sec ia de circula ie 
neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i este grup  de manevr  care apar ine sta iei Baia Mare.  

4.2. Dotarea tehnic  a subunit ii 
Grupa de linii Baia Mare Nord are un dispozitiv format din dou  linii. Macazurile sunt necentralizate i se manipuleaz  

manual. Trecerea convoiului de manevr  peste aceste macazuri se face pe baza semnalelor date de agen i cu instrumente 
portative. Liniile au o declivitate cuprins  între 2,5‰ i 9,4‰. Din dispozitivul de linii a grupei Baia Mare Nord se racordeaz  1 
linie ferat  industrial .  

4.3. Modul de lucru în subunitate este stabilit în prezentul regulament. 
4.4. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 4 la prezentul regulament. 

 
Capitolul 3 

Circula ia convoaielor de manevr  
 
Art.5. - Circula ia convoiului de manevr  pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord se va face cu 
respectarea regulamentelor, instruc iilor, ordinelor i dispozi iilor în vigoare i a prezentului regulament. 

5.1. Convoiul de manevr  se va compune în sta ia Baia Mare, respectiv în grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare 
Nord, astfel încât s  respecte regulile de compunere a unui tren, respectiv se va efectua revizia tehnic  la compunere i se vor 
întocmi documente înso itoare ca i în cazul circula iei trenurilor.  

5.2. În sta ia Baia Mare calculul  procentului de frânare i întocmirea notei de  frân  se face de c tre eful de manevr , iar 
IDM, înainte de expedierea convoiului de manevr , va verifica datele înscrise în ar tarea convoiului de manevr . În grupele de 
linii Baia Mare Sud i Baia Mare Nord calculul i  procentul de frânare i întocmirea notei  de frân  se face de c tre eful de 
manevr . 

5.3. Pe distan a Baia Mare – Baia Mare Sud tonajul maxim remorcat este dup  cum urmeaz : 
a) 1000 tone cu locomotiv  DA i locomotiv  împing toare DA sau DHC; 
b) 600 tone cu locomotiv  DA; 
c) 400 tone cu locomotiv  DHC. 

Pe distan a Baia Mare Sud – Baia Mare tonajul maxim remorcat este dup  cum urmeaz : 
a) 2000 tone cu locomotiv  DA; 
b) 1200 tone cu locomotiv  DHC. 

Pe distan a Baia Mare Sud – Baia Mare Nord tonajul maxim remorcat este de 450 tone. 
5.4. Viteza maxim  a convoiului de manevr  pe distan a Baia Mare – Baia Mare Sud este de 10 km/h iar pe distan a Baia 

Mare Sud – Baia Mare Nord este de 15 km/h. 
Procentul de frânare al convoiului de manevr  este de 45%. 
În toate cazurile lungimea maxim  a convoiului de manevr  este de 500 m. 
5.5. Din sta ia Baia Mare convoiul de manevr  va fi expediat spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord pe 

baza indica iei permisive a semnalului de ie ire (X1-X7, X11, X12) i a ordinului de circula ie. 
5.6. În vederea expedierii convoiului de manevr  spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, IDM din sta ia 

Baia Mare întocme te ordin de circula ie cu men iunile necesare realiz rii siguran ei circula iei, respectiv: 
a) condi ii de circula ie la expedierea convoiului de manevr  din sta ia Baia Mare i în linie curent ; 
b) condi ii de circula ie la înapoierea din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord; 
c) alte cazuri impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv . 

De asemenea, în vederea expedierii convoiului de manevr  spre grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, IDM 
din sta ia Baia Mare va înscrie în RUCLCM formula: „Num rul…ora ... expediat convoiul de manevr  nr.. pe grupa de linii 
Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, remorcat cu locomotiva… i locomotiva împing toare…(dac  este cazul)”.   

5.7. Intrarea convoiului de manevr  în grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord se va face astfel: 
a) convoiul va opri înainte de primul macaz atacat pe la vârf; 
b) eful  de manevr  va face revizia macazurilor i a liniilor grupei de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, dup  care 

manipuleaz  macazurile pentru primirea convoiului; 
c) convoiul de manevr  va intra pe grupa de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord, dup  caz, pe baza semnalelor date 

cu instrumente portative de c tre eful de manevr , care se va convinge de gararea complet  a acestuia. 
5.8. Ie irea convoiului de manevr  din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord se va face astfel: 
a) eful de manevr  va face revizia macazurilor dup  care execut  parcursul pentru ie irea convoiului de manevr ;  
b) convoiul de manevr  va ie i din grupele de linii Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord pe baza semnalelor date cu 

instrumente portative de c tre eful de manevr ; 



c) dup  dep irea complet  a ultimului macaz din parcurs mecanicul de locomotiv  va opri convoiul, iar eful de manevr  
va manipula toate macazurile în pozi ia normal , dac  este cazul, dup  care va urca pe locomotiv i va comunica 
mecanicului faptul c , convoiul de manevr  poate pleca, dup  caz, la sta ia Baia Mare, grupa de linii Baia Mare Nord 
sau grupa de linii Baia Mare Sud. 

5.9. Intrarea convoiului de manevr  în sta ia Baia Mare se face pe baza indica iilor permisive ale semnalului de intrare Y. 
5.10. Dup  gararea convoiului de manevr  în sta ia Baia Mare, IDM va înscrie în RUCLCM formula: „Num rul…ora ... 

sosit convoiul de manevr  nr.. dinspre grupa de linii Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, remorcat cu locomotiva… i 
locomotiva împing toare…(dac  este cazul)”.   

5.11. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord se va afla întotdeauna un singur convoi de 
manevr , interzicându-se expedierea din sta ia Baia Mare în direc ia Baia Mare Sud/Baia Mare Nord a unui alt convoi de 
manevr  pân  când primul nu s-a retras în sta ia Baia Mare, excep ie f când cazul când este necesar îndrumarea unui mijloc 
de ajutor. Din momentul expedierii convoiului de manevr  spre Baia Mare Sud/Baia Mare Nord linia se consider  ocupat  pân  
la gararea convoiului în sta ia Baia Mare. In situa ia în care un de in tor de LFI de ine locomotiv  de manevr  cu acces pe liniile 
grupei de linii Baia Mare Sud/Baia Mare Nord, IDM nu va permite accesul locomotivei acestuia pe liniile grupei de linii Baia Mare 
Sud/Baia Mare Nord pe timpul circula iei convoiului de manevr  pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare 
Nord. 

5.12. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord i retur convoiul de manevr  va circula doar prin 
tragere. Declivitatea pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord fiind mai mare de 3 mm/m, se interzice 

sarea vagoanelor f  locomotiv  pe aceast  sec ie. De asemenea, se interzice l sarea vagoanelor f  locomotiv  pe liniile 
grupei Baia Mare Sud sau Baia Mare Nord. 

 
Capitolul 4 

Modul de procedare in situa ii deosebite 
 
Art.6. - Deranjamente la linii 
Nu sunt situa ii  anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. 
 
Art.7. - Deranjamente la schimb toarele de cale 
Nu sunt situa ii  anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. 
 
Art.8. - Deranjamente la aparatele RTF 
Nu sunt situa ii  anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. 
 
Art.9. -  Deranjamente la materialul rulant 
Nu sunt situa ii  anormale necuprinse în instruc ii sau reglement ri. 
 
Art.10. - În caz de defectare a locomotivei convoiului de manevr  pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia 
Mare Nord se va proceda la îndrumarea mijlocului de ajutor, conform reglement rilor specifice în vigoare.  
  

Capitolul 5 
Dispozi ii finale 

 
Art.11. - Între inerea liniei se face de c tre personalul L, conform reglement rilor specifice în vigoare. 
 
Art.12. - Prezentul regulament va fi însu it sub semn tur  de c tre tot personalul care î i desf oar  activitatea pe sec ia de 
circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord. 
 
Art.13. - Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte 
reglement ri specifice în vigoare privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linii i instala ii. 
 
Art.14. - Anexele 1-4  fac parte integrant  din prezentul regulament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

 

 
 

Anexa 2 
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

 

 
 
 
 



Anexa 3 
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

 

 
 

Anexa 4 
la Regulamentul de exploatare pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Baia Mare – Baia Mare Nord 

 

 
 


