MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

ORDINUL
Nr. 2224
din 12.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor
prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110,
aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna
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 trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110,
aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna, prev zut în anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei Na ionale de C i Ferate „C.F.R.”–S.A., gestionarului infrastructurii feroviare
care gestioneaz sec ia de circula ie neinteroperabil Dorne ti - Gura Putnei - Putna i operatorilor 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 Dorne ti - Gura Putnei - Putna 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 Dorne ti - Gura Putnei - Putna 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 trenurilor prin
pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti - Putna.
Art. 5. - Prezentul ordin se public în Buletinul AFER i Foaia Oficial CFR.
MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2224/12.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110,
aflate pe distan a de circula ie G ne ti-Putna
Capitolul 1
Prezentare General
Art. 1. - Descrierea general a distan ei de circula ie G ne ti – Putna.
1.1. Distan a de circula ie G ne ti - Putna se afl pe sec ia de circula ie neinteroperabil Dorne ti– Gura Putnei–Putna,
are o lungime de 20,653 km cu o declivitate maxim de 16 ‰ i este înzestrat cu in de tip 45. Viteza maxim de circula ie
este de 40 km/h.
1.2. Pe distan a de circula ie G ne ti–Putna se afl urm toarele subunit i: Hm G ne ti, h Vicovu de Jos, h Vicovu de
Sus, hc Bivol rie, h Gura Putnei, Hm Putna. Schi a distan ei de circula ie G ne ti-Putna este prezentat în Anexa 1 la
prezentul regulament.
1.3. Distan a de circula ie G ne ti–Putna este deschis traficului de c tori i marf .
1.4. Sistemul de organizare a circula iei trenurilor – Conducerea centralizat a circula iei trenurilor.
Capitolul 2
Prezentarea pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 i modul de circula ie a trenurilor
Art.2. Pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
2.1. Pasajul rutier de la km 26 + 068, este situat între Hm G
de categoria a III-a.

ne ti i Hm Putna i se afl la intersec ia c ii ferate cu DN 2E

2.2. Pasajul rutier de la km 26 + 110, este situat între Hm G ne ti i Hm Putna i se afl la intersec ia c ii ferate cu un
drum comunal de categoria a V-a.
2.3 Pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110 sunt situate în hVicovu de Jos. Pentru urcarea/coborârea c torilor au
fost construite peroane înaintea fiec rui pasaj rutier. Schi a h Vicovu de Jos este reprezentat în Anexa 2 la prezentul
regulament.
Art. 3 Circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
3.1. Înainte de expedierea trenurilor din Hm G ne ti i Hm Putna (atât pentru trenurile de c tori cât i pentru trenurile de
marf ), agentul punctului de sec ionare, din dispozi ia scris a operatorului RC transmite mecanicului trenului prin ordin de
circula ie dreptul de ocupare a liniei curente precum i eventualele condi ii de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ),
iar la trenurile de c tori oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier de la km 26+068 sau km 26+110, în func ie de sensul de
mers.
3.2. Circula ia trenurilor de c tori se va efectua astfel:
- când trenul circul în sensul de la Hm G ne ti la Hm Putna, mecanicul va opri obligatoriu trenul în dreptul peronului nr.
1, la o distan de cel pu in 5 m înainte de pasajul rutier de la km 26 + 068;
- când trenul circul în sensul de la Hm Putna la Hm G ne ti, mecanicul va opri obligatoriu trenul în dreptul peronului nr.
2, la o distan de cel pu in 5 m înainte de pasajul rutier de la km 26 + 110;
Dup coborârea/urcarea c torilor, agentul trenului ( eful de tren), înainte de darea semnalului de pornire a trenului,
verific i se convinge vizual asupra st rii de liber a celor dou pasaje rutiere.
3.3. Circula ia trenurilor de marf se va efectua astfel:
Pentru ambele sensuri de circula ie, înainte ca trenul s intre în zona pasajelor rutiere din h Vicovu de Jos, mecanicul va
conduce trenul cu deosebit aten ie, dînd semnale acustice de „ATEN IE” cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului
feroviar.
3.4. Circula ia trenurilor de c tori i marf , se face cu respectarea unei limit ri de vitez de 5 km/h în zona pasajelor
rutiere de la km 26+068 i km 26+110.
Capitolul 3
Modul de procedare în situa ii deosebite, altele decît cele prev zute în regulamentele specifice
Art.4. Deranjamente la linii
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Art.5. Deranjamente la schimb toarele de cale
Nu este cazul.
Art.6. Deranjamente la aparatele RTF
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Art.7. Deranjamente la materialul rulant
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Capitolul 4
Dispozi ii finale
Art.8. Între inerea pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 se face de c tre personalul de linii, conform reglement rilor
specifice.
Art.9.Verificarea liniei i a pasajelor rutiere de la km 26+068 i km 26+110 se face de c tre personalul de linii în cadrul lucr rilor
zilnice de revizia c ii pe care ace tia le execut .
Art.10. Prezentul regulament va fi însu it de c tre tot personalul care î i desf
neinteroperabil Dorne ti – Gura Putnei - Putna.

oar

activitatea pe sec ia de circula ie

Art.11. Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i incidentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linie i instala ii.
Art.12. Anexele 1-2 fac parte integrant din prezentul regulament.

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti – Putna

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 26+068 i km 26+110, aflate pe distan a de circula ie G ne ti – Putna

