MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII
ORDINUL
Nr. 2225
din 12.12.2012
privind aprobarea Regulamentului de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere
de la km 7+990, km 9+930, km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650,
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic
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 7+990, km 9+930, km
14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic 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 Buda - Sl nic 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 Buda - Sl nic 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 Buda - Sl nic 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 7+990, km 9+930,
km 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650, aflate pe aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic.
Art. 5. - Prezentul ordin se public în Buletinul AFER i Foaia Oficial CFR.

MINISTRU
OVIDIU IOAN SILAGHI

ANEXA
la OMTI nr 2225/12.12.2012

REGULAMENT DE EXPLOATARE
pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650
aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic
Capitolul 1
Prezentarea General
Art. 1 – Descrierea general a sec iei de circula ie neinteroperabile Buda – Sl nic.
1.1. Sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic are o lungime de 34 km cu o declivitate maxim de 15 ‰, i este
înzestrat cu in de tip 49 si 60.
1.2. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic se afl urm toarele subunit i: sta ia Buda, Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic.
1.3. Sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic este deschis traficului de c tori i traficului de marf .
1.4. Schi a sec iei de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic este prezentat în Anexa 1 la prezentul regulament.
Capitolul 2
Prezentarea subunit ilor, pasajelor rutiere
Art.2. Denumirea subunit ii - sta ia Buda
2.1 Sta ia Buda se afl pe sec ie de circula ie interoperabil la o distan
2.2 Dotarea tehnic a subunit ii:

de 11,917 km de Hm Plopeni Sat.

Sta ia Buda este înzestrat cu instala ie de centralizare electrodinamic – tip CR6, are un dispozitiv format din 6 linii. Primirea
trenului în sta ie, din direc ia Sl nic, se face pe baza indica iilor permisive ale semnalului luminos Ys, iar expedierea trenului din
sta ie în direc ia Sl nic se face de la linia 1 i linia 2 pe baza indica iilor permisive ale semnalului luminos X1, respectiv X2.
2.3 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza în concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda – Sl nic.
2.4 Schi a subunit ii este prezentat în Anexa 2 la prezentul regulament.
Art.3. Descrierea pasajului rutier G geni ( km 7+990)
3.1 Pasajul rutier G geni este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 7+990 între sta ia Buda i Hm
Plopeni Sat la o distan de 7,99 km de sta ia Buda i la o distan de 3,73 km de Hm Plopeni Sat.
3.2 Pasajul rutier G geni se afl la intersec ia c ii ferate cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
3.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate – IR.
3.4 Schi a pasajului rutier este prezentat în Anexa 3 la prezentul regulament.
Art.4 Descrierea pasajului rutier aflat în punctul de oprire Plopeni (km 9+930)
4.1 Pasajul rutier km 9+930 este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 9+930 între sta ia Buda i Hm
Plopeni Sat la o distan de 9,93 km de sta ia Buda i la o distan de 1,79 km de Hm Plopeni Sat.
4.2 Pasajul rutier Plopeni se afl la intersec ia c ii ferate cu bulevardul Republica din ora ul Plopeni, drum public de categoria a IV-a.
4.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
4.4 Schi a pasajului rutier este prezentat în Anexa 4 la prezentul regulament.
Art.5. Hm Plopeni Sat
5.1 Hm Plopeni Sat este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 11+719 i se afl la 11,719 km de sta ia
Buda i 22,34 km de sta ia Sl nic.
5.2 Dotarea tehnic a subunit ii:
Hm Plopeni Sat este înzestrat cu încuietori cu chei f
bloc i are un dispozitiv format din cinci linii din care dou linii de
primire - expediere i trei linii afectate pentru manevr .
5.3 Hm Plopeni Sat este deservit de impiegat de mi care dispozitor la biroul de mi care i de revizori de ace la dou
posturi de macazuri.
5.4 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza în concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda – Sl nic.
5.5 Schi a subunit ii este prezentat în anexa 5 la prezentul regulament.
Art.6. Pasajul rutier G
nel (km 14+630)
6.1 Pasajul rutier G
nel este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 14+630 i este situat între Hm
Plopeni Sat i sta ia Sl nic, la o distan de 2,91 km de Hm Plopeni Sat i de 19,43 km de sta ia Sl nic;
6.2 Pasajul rutier se afl la intersec ia c ii ferate cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
6.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
6.4 Schi a pasajului rutier este prezentat în anexa 6 la prezentul regulament.
Art.7. Pasajul rutier M
ti (km 17+480)
7.1 Pasajul rutier este amplasat între Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 17+480
i se afl la o distan de 5,76 km de Hm Plopeni Sat i 16,58 km de sta ia Sl nic;
7.2 Datorit vizibilit ii reduse în zona pasajului rutier, trenurile de marf din direc ia Plopeni Sat în direc ia Sl nic, vor circula
cu viteza maxim de 5 km/h în zona pasajului rutier; restric ía de vitez va fi semnalizat permanent pe teren i se va monta i
o instala ie de autostop tip INDU I pe cale ferat simpl .
7.3 Pasajul rutier se afl la intersec ia c ii ferate cu DC 16, drum comunal de categoria a V-a.
7.4 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate - IR.
7.5 Schi a pasajului rutier este prezentat în anexa 7 la prezentul regulament.
Art.8. Pasajul rutier Poiana V rbil u (km 22+860)
8.1 Pasajul rutier este amplasat între Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 22+860
i se afl la o distant de 11,14 km de Hm Plopeni Sat i de 11,20 km de sta ia Sl nic.
8.2 Datorit vizibilit ii reduse în zona pasajului rutier, trenurile de c tori i marf din direc ia Sl nic în direc ia Plopeni Sat
vor circula cu viteza maxim de 5 km/h; restric ía de vitez va fi semnalizat permanent pe teren i se va monta i o instala ie
de autostop tip INDU I pe cale ferat simpl , iar din direc ia Plopeni Sat în direc ia Sl nic trenurile vor circula cu viteza maxim
de 50 km/h.
8.3 Pasajul rutier se afl la intersec ia cu DJ 102, drum jude ean de categoria a IV-a.
8.4 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate -IR.
8.5 Schi a pasajului rutier este prezentat în anexa 8 la prezentul regulament.
Art.9. Pasajul rutier V rbil u (km 27+650)
9.1 Pasajul rutier este amplasat între Hm Plopeni Sat i sta ia Sl nic, pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 27+650
i se afl la o distan de 15,93 km de Hm Plopeni Sat i de 6,41 km de sta ia Sl nic.
9.2 Pasajul rutier se afl la intersec ia cu DJ 101T, drum jude ean de categoria a IV-a.
9.3 Pasajul rutier este semnalizat cu indicatore rutiere de prioritate -IR.
9.4 Schi a pasajului rutier este prezentat în anexa 9 la prezentul regulament.
Art.10. Denumirea subunit ii – Sta ia Sl nic
10.1 Sta ia Sl nic este amplasat pe sec ia neinteroperabil Buda – Sl nic la km 34+056 i se afl la 22,34 km de Hm Plopeni Sat.
10.2 Dotarea tehnic a subunit ii:
Sta ia Sl nic este înzestrat cu instala ie de centralizare electromecanic i are dou grupe de linii, grupa c tori i grupa marf :
- grupa c tori este format dintr-un dispozitiv de 4 linii;
- grupa marf este format dintr-un dispozitiv de 4 linii;

10.3 Sta ia Sl nic este deservit de impiegat de mi care dispozitor la biroul de mi care i revizori de ace la 3 posturi de macazuri.
10.4 Panul Tehnic de Exploatare se v-a actualiza în concordan cu prezentul Regulament de Exploatare pe sec ia
neinteroperabil Buda – Sl nic.
10.5 Schi a subunit ii este prezentat în anexa 10 la prezentul regulament.
Capitolul 3
Circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480, km 22+860 i km 27+650 aflate
pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic
Art.11. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier G geni (km 7+990)
Circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
mers, la 5 m în fa a pasajului de la km 7+990 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre al
doilea agent al trenului. Înainte de expedierea trenurilor din sta ia Buda sau Hm Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori),
respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ), IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului
în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier de
la km 7+990.
Dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz în pasaj, opre te circula ia rutier i
va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului, numai dup ce s-a convins
vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea agentului în tren,
apoi î i continu mersul conform livret.
Art.12. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier Plopeni (km 9+930)
Circula ia trenurilor de marf i c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
mers la 5 m în fa a pasajului de la km 9+930 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre al
doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda în direc ia Sl nic vor opri în dreptul peronului 1, iar trenurile care
circul din direc ia Sl nic în direc ia Buda vor opri în dreptul peronului 2. Înainte de expedierea trenurilor din sta ia Buda sau
HM Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ), IDM întocme te
ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i
oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier km 9+930.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier i dup îmbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren
se deplaseaz în pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în
mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul
rutier, opre te pentru urcarea efului de tren în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier al doilea agent al trenului se deplaseaz în pasaj, opre te
circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului, numai dup
ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea
agentului în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
Art.13. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier G
nel (km 14+630)
Circula ia trenurilor de marf i c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m în fa a pasajului de la km 14+630 f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de
tre al doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda în direc ia Sl nic vor opri în dreptul peronului 1, iar
trenurile care circul din direc ia Sl nic în direc ia Buda vor opri în dreptul peronului 2. Înainte de expedierea trenurilor din HM
Plopeni Sat sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda sau sta ia Sl nic (pentru trenurile de marf ),
IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din
linie curent ) i oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier km 14+630.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, dup îmbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren
se deplaseaz în pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în
mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul
rutier, opre te pentru urcarea efului de tren în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz în pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru
urcarea agentului în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
Art.14. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier M
ti (km 17+480)
14.1 Circula ia trenurilor de c tori prin pasaj se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m în fa a pasajului de la km 17+480, f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de
tre eful de tren. Trenurile care circul din direc ia Buda în direc ia Sl nic vor opri în dreptul peronului 1, iar trenurile care
circul din direc ia Sl nic în direc ia Buda vor opri în dreptul peronului 2. Înainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat sau
sta ia Sl nic, IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile
de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier de la km 17+480.
Dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, dup îmbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren se deplaseaz în pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier opre te, pentru
urcarea efului de tren în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
14.2 Circula ia trenurilor de marf prin pasaj se efectueaz astfel:
a) Din direc ia Sl nic în direc ia Buda trenul opre te obligatoriu la 5 m în fa a pasajului de la km 17+480 f
a dep i
pasajul în dreptul peronului 2 i continu mersul dup asigurarea pasajului de c tre al doilea agent al trenului. Înainte de
expedierea trenurilor din sta ia Sl nic, IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz
condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier de la km 17+480.
Dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz în pasaj, opre te circula ia rutier i
va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului, numai dup ce s-a convins

vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru urcarea agentului în tren,
apoi î i continu mersul conform livret.
b) Din direc ia Buda în direc ia Sl nic trenul circul prin pasajul rutier cu viteza maxim de 5 km/h, IDM din sta ia Buda
întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie
curent ) i limitarea de 5 km/h în zona pasajului rutier km 17+480.
Înainte ca trenul s intre în zona pasajului rutier, mecanicul va conduce trenul cu deosebit aten ie, dând semnale
acustice de „ATEN IE” cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.
Art.15. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier Poiana V rbil u (km 22+860)
Din direc ia Plopeni Sat în direc ia Sl nic, trenurile de c tori i marf circul prin pasajul rutier cu viteza maxim de 50 km/h.
Înainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat (pentru trenurile de c tori), respectiv sta ia Buda (pentru trenurile de
marf ), IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de
vitez din linie curent ) i circula ia cu viteza maxima de 50 km/h prin pasajul rutier.
Din direc ia Sl nic în direc ia Plopeni Sat circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasaj se face cu viteza maxim de 5 km/h.
Înainte de expedierea trenurilor de c tori i marf din sta ia Sl nic, IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul
trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie curent ) i circula ia cu vitez de maxim 5 km/h
în zona pasajului rutier.
Înainte ca trenul s intre în zona pasajului rutier, mecanicul va conduce trenul cu deosebit aten ie, dând semnale acustice
de „ATEN IE” cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.
Art.16. Circula ia trenurilor prin pasajul rutier V rbil u (km 27+650)
Circula ia trenurilor de c tori i marf prin pasajul rutier se efectueaz cu oprirea obligatorie a trenului pentru ambele sensuri de
circula ie la 5 m în fa a pasajului de la km 27+650, f
a dep i pasajul i continuarea mersului dup asigurarea pasajului de c tre al
doilea agent al trenului. Trenurile care circul din direc ia Buda în direc ia Sl nic vor opri în dreptul peronului 1, iar trenurile care circul
din direc ia Sl nic în direc ia Buda vor opri în dreptul peronului 2. Înainte de expedierea trenurilor din Hm Plopeni Sat sau sta ia Sl nic,
IDM întocme te ordin de circula ie pentru mecanicul trenului în care men ioneaz condi iile de circula ie (restric iile de vitez din linie
curent ) i oprirea obligatorie în fa a pasajului rutier de la km 27+650.
La trenurile de c tori dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier i dup îmbarcarea/debarcarea c torilor, eful de tren
se deplaseaz în pasaj, opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în
mi care a trenului, numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul
rutier, opre te pentru urcarea eful de tren în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
La trenurile de marf dup oprirea trenului înaintea pasajului rutier, al doilea agent al trenului se deplaseaz în pasaj,
opre te circula ia rutier i va da semnale optice i acustice c tre mecanicul trenului pentru punerea în mi care a trenului,
numai dup ce s-a convins vizual asupra st rii de liber a pasajului rutier. Dup ce trenul elibereaz pasajul rutier, opre te pentru
urcarea agentului în tren, apoi î i continu mersul conform livret.
Capitolul 4
Modul de procedare în situa ii deosebite
Art. 17. Deranjamente la linii
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Art. 18. Deranjamente la schimb toarele de cale
Nu este cazul.
Art. 19. Deranjamente la aparatele RTF
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Art. 20. Deranjamente la materialul rulant
Nu sunt situa ii anormale necuprinse în instruc iuni sau reglement ri.
Capitolul 5
Dispozi ii finale
Art. 21. Între inerea pasajelor rutiere se face de c tre personalul L al gestionarului de infrastructur , conform reglement rilor proprii.
Art. 22. Verificarea liniei i a pasajelor de pe sec ia Buda - Sl nic se face de personalul de linii în cadrul lucr rilor zilnice de
revizia c ii pe care ace tia le execut .
Art. 23. 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 Buda – Sl nic, iar atribu iile din prezentul regulament vor fi cuprinse i în fi ele de post.
Art. 24. Se vor respecta reglement rile privind modul de avizare a accidentelor i evenimentelor feroviare, respectiv celelalte
reglement ri specifice privind circula ia trenurilor, efectuarea manevrelor i a lucr rilor la linie i instala ii.
Art. 25. Anexele 1 – 10 fac parte din prezentul regulament.

Anexa 1
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 2
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 3
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 4
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 5
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 6
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 7
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 8
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 9
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

Anexa 10
la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor prin pasajele rutiere de la km 7+990, km 9+930, 14+630, km 17+480,
km 22+860 i km 27+650 aflate pe sec ia de circula ie neinteroperabil Buda – Sl nic

