
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII 

 
 

ORDINUL  
Nr. 2226 

din 12.12.2012 
 

privind aprobarea Regulamentului de exploatare  
pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 

 
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 pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – 
Giera, 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  Jebel – Giera 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  Jebel – Giera 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  Jebel – Giera 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 pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – 
Giera. 

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

înregistrat sub nr. 23/3/3/1/939/2003 î i înceteaz  aplicabilitatea. 
 
Art.6. - Prezentul ordin se public  în Buletinul AFER i Foaia Oficial  CFR. 

MINISTRU 
OVIDIU IOAN SILAGHI 

 
ANEXA  

la OMTI nr 2226/12.12.2012  
REGULAMENT DE EXPLOATARE 

pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 

Capitolul 1 
Prezentare general  

 
Art.1 Descrierea general  a sec iei de circula ie neinteroperabile Jebel – Giera 

1.1. Sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel - Giera,  are o lungime de 33,1 km, cu o declivitate maxim  de 3‰, fiind 
înzestrat  cu in  de tip 40.  

1.2. Pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera se afl  urm toarele subunit i: Hm Ciacova, Tîrgu Ciacova (hc), 
Ghilad (hc), Banloc (hc), Livezile Banat (hc), Giera (hcv). Pe distan a de circula ie Ciacova – Giera se afl  dou sprezece treceri 
la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere-tip IR: km 2+552, km +850, km 6+808, km 9+321, km 11+134, km 13+468, km 
14+450, km 18+443, km 22+876, km 24+290, km 28+526, km 31+448. 

1.3. Sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera este deschis  pentru traficul de c tori i marf .  
1.4. Schi a sec iei de circula ie Jebel–Giera este prezentat  în anexa 1 la prezentul regulament. 

 
Capitolul 2 

Prezentarea subunit ilor 
 

Art.2 Denumirea subunit ii – sta ia Jebel 
2.1. Sta ia Jebel este amplasat  pe sec ia de circula ie interoperabil  Timi oara Sud – Stamora Moravi a, are patru direc ii de mers i 

un dispozitiv format din 8 linii, iar declivitatea liniilor este de 0‰. Sta ia este prev zut  cu instala ie de centralizare cu încuietori cu chei f  
bloc . În incinta sta iei în cap X, exist  o trecere la nivel cu bariere - tip B la km 23+656, deservit  de personalul sta iei.  

2.2. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 2 la prezentul regulament.  



 
2.3. Modul de lucru în subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al sta iei. 

 
Art. 3  Denumirea subunit ii - Hm Ciacova 

3.1. Hm Ciacova este amplasat  pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel–Giera.  
3.2. Dotarea tehnic  a subunit ii: Hm Ciacova are un dispozitiv format din 3 linii i este prev zut  cu instala ie de 

centralizare cu încuietori cu chei f  bloc. În Hm Ciacova declivitatea liniilor este  0‰.  
În incinta Hm Ciacova exist   în cap Y o trecere la nivel cu bariere - tip B cu patru cumpene amplasat  la km 8+320 

deservit  de IDM din Hm Ciacova . Hm Ciacova nu are linii industriale. 
3.3. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 3 la prezentul regulament. Schi a trecerii la nivel cu bariere tip - B amplasat  

la km 8+320 este prezentat  în anexa 4 la prezentul regulament. 
3.4. Modul de lucru în subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al haltei de mi care i prezentul regulament. 

 
Art. 4 Denumirea subunit ii - hcv Giera 

4.1. Hcv Giera este amplasat  pe sec ia de circula ie Jebel - Giera .  
4.2. Dotarea tehnic  a subunit ii: hcv Giera are un dispozitiv format din 3 linii, este înzestrat  cu instala ie de centralizare cu 

încuietori cu chei f  bloc, iar cheile sunt p strate la Hm Ciacova. În subunitate nu exist  personal de trafic. 
Hcv Giera în cap Y are o trecere la nivel semnalizat  cu indicatoare rutiere–tip IR la km 33+264. Din dispozitivul de linii a hcv 

Giera se racordeaz  o linie ferat  industrial  acoperit  cu sabotul de deraiere nr.S2 . În hcv Giera declivitatea liniilor este 0‰. 
4.3. Schi a subunit ii este prezentat  în anexa 5 la prezentul regulament. 
4.4. Modul de lucru în subunitate: este stabilit prin Planul Tehnic de Exploatare al Hm Ciacova i prezentul regulament.  

 
Capitolul  3 

Circula ia trenurilor 
 

Art.5. Circula ia trenurilor de c tori i marf  pe distan a de circula ie Jebel – Ciacova i retur se face cu respectarea 
instruc iunilor, regulamentelor, a ordinelor i dispozi iilor în vigoare, dup  sistemul în elegerii telefonice, pe baz  de cale liber . 
 
Art.6 Circula ia trenurilor de c tori pe distan a de circula ie Ciacova - Giera i retur. 

6.1. Circula ia trenurilor de c tori pe distan a de circula ie Ciacova – Giera se face cu respectarea, regulamentelor, 
ordinelor i dispozi iilor în vigoare dac  nu se precizeaz  altfel în prezentul regulament. 

6.2. Expedierea trenurilor de c tori din Hm Ciacova în direc ia Giera se face în baza ordinului de circula ie emis de IDM, în 
care se men ioneaz :  
- la rubrica „nr. trenului“, num rul trenului la expediere din Hm Ciacova per (/) num rul trenului la plecare din hcv Giera; 
- condi iile de circula ie la expediere din Hm Ciacova pân  la primul macaz al hcv Giera inclusiv men iunea c  trenul va opri 

înaintea primului macaz din hcv Giera; 
- linia de garare în hcv Giera; 
- condi iile de circula ie la înapoiere din hcv Giera, cu precizarea orei de plecare din hcv Giera;  
- alte condi ii impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv . 

6.3. eful de tren va verifica pozi ia i starea macazurilor din hcv Giera atacate de tren pe la vârf, dup  care, în baza semnalelor date 
cu instrumente portative, trenul va intra în hcv Giera cu viteza maxim  de 20 km/h pân  la oprirea efectiv  pe linia de garare. 

6.4. La sosirea trenului în hcv Giera, pentru a se convinge c  trenul a garat complet, eful de tren va verifica existen a 
semnalelor „fine de tren” i coresponden a cu documentul „ar tarea vagoanelor”. 

6.5. În hcv Giera ordinul de plecare se d  de c tre eful de tren la ora trecut  în ordinul de circula ie, în conformitate cu 
prevederile reglement rilor în vigoare. 

6.6. eful de tren i mecanicul trenului vor fi dota i cu sta ii de emisie – recep ie acordate pe frecven a utilizat  pentru 
circula ia trenurilor în zona respectiv . 

6.7. În cazul în care este necesar s  se efectueze opera ii de manevr  pentru rebrusarea locomotivei trenului în hcv Giera, înainte de 
expedierea din Hm Ciacova, IDM înmâneaz  cheile încuietorilor macazurilor din hcv Giera efului de tren. eful de tren va semna în 
registrul unificat de c i libere comenzi i mi care c  a primit cheile încuietorilor macazurilor din hcv Giera, utilizând formula: 

“Nr. …ora ……s-au primit cheile nr….. de la încuietorile macazurilor nr…. din hcv Giera  semn tura….“.  
6.8. Dup  efectuarea manevrei în hcv Giera, eful de tren manevreaz  macazurile pentru asigurarea accesului la linia 

direct , apoi încuie macazurile, ridic  cheile macazurilor manevrate i dispune asupra plec rii trenului.  
6.9. Dup  sosirea trenului în Hm Ciacova eful de tren pred  cheile la IDM, dup  care va consemna în registrul unificat de 

i libere comenzi i mi care c  a predat cheile încuietorilor macazurilor din hcv Giera utilizând formula: 
“Nr. … ora ……s-au predat cheile nr….de la încuietorile macazurilor nr….din hcv Giera  semn tura…..“.  
6.10. Materialul rulant aflat în sta ionare, trebuie garat între m rcile de siguran  având u ile închise i asigurat contra fugirii 

prin strângerea frânelor de mân  necesare men inerii pe loc.  
 
Art. 7 Circula ia trenurilor de marf /locomotive izolate pe distan a de circula ie Ciacova – Giera i retur precum i efectuarea 
opera iilor de manevr  în vederea introducerii sau scoaterii vagoanelor  pe/de pe linia industrial  din hcv Giera. 

7.1. Circula ia trenurilor de marf /locomotive izolate  pe distan a Ciacova – Giera i retur, se face cu respectarea 
regulamentelor, ordinelor i dispozi iilor în vigoare dac  nu se precizeaz  altfel în prezentul regulament.  

7.2. Înainte de expedierea trenurilor de marf /locomotive izolate din Hm Ciacova, IDM înmâneaz  cheile încuietorilor 
macazurilor i sabotului de deraiere S2 din hcv Giera, efului de manevr  . eful de manevr  va semna în registrul unificat de 

i libere comenzi i mi care c  a primit cheile încuietorilor macazurilor din hcv Giera utilizând formula: 
“Nr. … ora … s-au primit cheile nr….. de la încuietorile macazurilor nr….. i cheia sabotului de deraiere S2 din hcv Giera 

semn tura…..“. Tot cu aceast  ocazie IDM, înmâneaz efului de manevr i planul de manevr , întocmit în urma solicit rii 
scrise a operatorului de transport. 

7.3. Expedierea trenurilor de marf /locomotive izolate din Hm Ciacova în direc ia Giera se face în baza ordinului de circula ie 
emis de IDM, în care se men ioneaz : 
- la rubrica „nr. trenului“, num rul trenului la expediere din Hm Ciacova per (/) num rul trenului la plecare din hcv Giera;         
- condi iile de circula ie la expediere din Hm Ciacova pân  la primul macaz al hcv Giera, inclusiv men iunea c  trenul va opri 

înaintea primului macaz din hcv Giera; 
- linia de garare în hcv Giera; 



 
- condi iile de circula ie la înapoiere din hcv Giera;  
- alte condi ii impuse de situa ie, care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului de locomotiv . 

7.4. eful de manevr  va verifica pozi ia i starea macazurilor din hcv Giera atacate pe la vârf, dup  care, în baza 
semnalelor date cu instrumente portative, trenul de marf /locomotiva izolat  va intra în hcv Giera cu viteza maxim  de 20 km/h 
pân  la oprirea efectiv  pe linia de garare. 

7.5. La sosirea trenului în hcv Giera, pentru a se convinge c  trenul a garat complet, eful de manevr  va verifica existen a 
semnalelor „fine de tren” i coresponden a cu documentul „ar tarea vagoanelor”. 

7.6. Intrarea trenului de marf /locomotivei izolate pe linia industrial  se face astfel: 
- dup  gararea trenului de marf /locomotivei izolate în hcv Giera i asigurarea garniturii/locomotivei izolate contra fugirii, eful 

de manevr  manevreaz  macazurile aferente introducerii vagoanelor/locomotivei izolate pe linia industrial , descuie sabotul 
S2, în pozi ia r sturnat de pe in ; 

- pentru executarea opera iunilor de manevr , eful de manevr  va trimite un agent din partida de manevr   pentru luarea 
surilor de oprire a circula iei rutiere  în pasajul de km 33+ 264 i numai dup  ce s-a convins c  circula ia rutier  este 

oprit  va da semnalul de începere a manevrei prin împingere a vagoanelor/locomotivei izolate pe linia industrial ; 
- dup  împingerea complet  a vagoanelor / locomotivei izolate pe linia industrial i asigurarea contra fugirii a vagoanelor 

dac  este cazul, locomotiva izolat  sau locomotiva cu vagoane va fi retras  în hcv Giera; 
- manevra în hcv Giera se va efectua numai prin împingere i tragere. 

7.7. Trenurile de marf  se compun în hcv Giera, astfel încât s  respecte regulile de compunere a unui tren, respectiv se 
efectueaz  revizia tehnic  la compunere i se întocmesc documente înso itoare ca i în cazul circula iei trenurilor.  În hcv Giera, 
calculul procentului de frânare i întocmirea notei de frân   se face de c tre eful de manevr . Trenurile de marf  care se 
compun în hcv Giera, vor opri în Hm Ciacova în vederea verific rii ar rii trenului de c tre IDM din Hm Ciacova i a complet rii 
notei de repartizare a frânelor de mân .  

7.8. Înainte de expedierea trenului de marf /locomotivei izolate din hcv Giera, eful de manevr  manipuleaz  macazurile pe 
linia direct , sabotul S2 în pozi ia a ezat pe in , le încuie, iar cheile rezultate le p streaz   în vederea  pred rii c tre IDM din 
Hm Ciacova. 

7.9. Dup  manipularea i asigurarea macazurilor din hcv Giera, eful de manevr  dispune plecarea trenului de 
marf /locomotivei izolate din hcv Giera la Hm Ciacova, conform înscrierilor f cute în ordinul de circula ie . 

7.10. Dup  sosirea trenului în Hm Ciacova eful de manevr  pred  cheile c tre IDM, dup  care va  semna în registrul 
unificat de c i libere comenzi i mi care c  a predat cheile încuietorilor macazurilor i sabotului de deraiere din hcv Giera 
utilizând formula: 

“Nr. … ora …au predat cheile nr….de la încuietorile macazurilor nr…. i cheia sabotului de deraiere S2  din hcv Giera  semn tura…“. 
În cazul în care pe linia industrial  din hcv Giera au fost l sate vagoane, eful de manevr  va men iona în scris în registrul 

de c i libere, comenzi i mi care faptul c  “un num r de…..vagoane au fost l sate i asigurate cu frâne de mân  contra fugirii 
pe linia industrial  “. 

7.11. eful de manevr i mecanicul trenului vor fi dota i cu sta ii de emisie – recep ie acordate pe frecven a utilizat  pentru 
circula ia trenurilor în zona respectiv . 
 
Art.8 Expedierea i primirea trenurilor de c tori i marf  în Hm Ciacova în/din direc ia Giera: 
- expedierea trenurilor de c tori i marf  din Hm Ciacova în direc ia Giera se va face în baza ordinului de circula ie, numai 

dup  ce IDM a verificat parcursul de expediere a trenului i a închis bariera de la km 8+320. 
- primirea trenurilor de c tori i marf  în Hm Ciacova din direc ia Giera, se va face în baza semaforului de intrare nr. B1/2 pe 

liber, numai dup  ce IDM a verificat parcursul de primire a trenului i a închis bariera de la km 8+320. 
Punerea semaforului de intrare nr.B1/2 pe liber se va face în baza solicit rii prin RTF a mecanicul de locomotiv .  
În cazul în care mecanicul de locomotiv  nu poate lua leg tura cu IDM din Hm Ciacova prin RTF, acesta va lua m suri de 

oprire a trenului în fa a semaforului de intrare, f  a-l dep i, iar eful de tren coboar  din tren i se deplaseaz  la biroul de 
mi care unde va solicita primirea trenului în Hm Ciacova. 

În cazul trenurilor de marf  când al doilea agent al trenului este mecanicul ajutor, acesta va prelua atribu iile efului de 
manevr , în sensul c  va coborî din tren i se va deplasa la Biroul de mi care unde va solicita primirea trenului în Hm Ciacova. 

 
Art.9 Bariera mecanic  din dotarea trecerii la nivel km 8+320 va fi închis  de IDM din Hm Ciacova prin manevrarea 
dispozitivului Boc A pentru închiderea cumpenelor 1 i 2 care acoper  drumul comunal de categoria C, dup  care IDM va 
manevra dispozitivului Boc B pentru închiderea cumpenelor 3 i 4 care acoper  acela i drumul comunal de categoria C. Înainte 
de manevrare dispozitivului Boc A i Boc B pentru închiderea cumpenelor barierei mecanice, IDM din Hm Ciacova, va verifica 
faptul c  pasajele sunt libere. Deschiderea barierei mecanice din dotarea trecerii la nivel km 8+320 se va face de la acelea i 
dispozitive de manevrare a cumpenelor barierei Boc A, respectiv  Boc B. 

Cumpenele barierei mecanice din dotarea trecerii la nivel km 8+320 vor fi asigurate (încuiate) atât pe pozi ia deschis cât i 
pe pozi ia închis, iar barierele mobile vor fi asigurate în incinta postului de barier .  
 
Art.10 Pe distan a Ciacova-Giera se va afla un singur tren, interzicându-se expedierea din Hm Ciacova în direc ia Giera a unui alt 
tren pân  când primul nu s-a retras în Hm Ciacova, excep ie f când cazul când este necesar  îndrumarea unui mijloc de ajutor.  
 
Art.11 Pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel - Giera i retur, tonajul maxim remorcat este dup  cum urmeaz : 
a) pentru trenurile de c tori - 350 tone 
b) pentru trenurile de marf : - directe de marf  - 2000 tone cu locomotiv   060 DA 
         - 850 tone cu locomotive 040 DHC  
      - locale de marf   - 1500 tone cu locomotiv  060 DA  
        - 650 tone cu locomotiv  040 DHC  
 
Art.12 Viteza maxim  de circula ie pe sec ia neinteroperabil  Jebel –Giera i retur este 30km/h. 

 
Capitolul   4 

Modul de procedare în situa ii deosebite 
 

Art.13 Modul de procedare în situa ii deosebite 



 
13.1. În cazul în care mecanicul de locomotiv  - automotor observ  defecte/defect ri vizibile constatate la linie, macazuri 

sau instala ii care pericliteaz  siguran a circula iei în timpul circula iei trenului, opre te trenul i îl informeaz  pe conduc torul 
manevrei, care va aviza neregula  la IDM prin orice mijloace de comunica ie pe care le are la îndemân . 

13.2. Dac  defectarea la linie, macazuri sau alte instala ii este constatat  în timpul parcursului dintre Hm Ciacova i hcv 
Giera i nu este posibil  continuarea mersului, conduc torul manevrei dispune în scris prin ordin de circula ie mecanicului de 
locomotiv  - automotor înapoierea trenului pân  la semnalul de intrare al Hm Ciacova, dup  care conduc torul manevrei se 
deplaseaz  la biroul de mi care i avizeaz  în scris pe IDM din Hm Ciacova. IDM avizeaz  operatorul RC i  va primi trenul în 
unitate.  

13.3. În cazul în care la sosirea în hcv Giera, conduc torul manevrei constat  c  schimb toarele de cale au unul dintre 
defectele prev zute în regulamentele în vigoare, acesta va interzice circula ia trenului peste schimb torul defect i va aviza prin 
sta ie emisie - recep ie, telefonic sau printr-o not  scris  trimis  printr-un agent al trenului pe IDM din Hm Ciacova,  despre 
defectul constatat, iar conduc torul manevrei dispune în scris prin ordin de circula ie mecanicului de locomotiv  – automotor, 
înapoierea trenului pân  la semnalul de intrare al Hm Ciacova prin darea înapoi a trenului.  

13.4. La darea înapoi a trenului prin împingere se vor respecta prevederile din regulamentele în vigoare. Conduc torul 
manevrei în timpul împingerii trenului înapoi se amplaseaz  astfel încât: 
- s  observe linia; 
- 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; 
- s  ia masuri de oprire a trenului înaintea trecerii la nivel km 8+320 ; circula ia prin pasaj se va face conform prevederilor din 

prezentul regulament. 
13.5. Dup  sosirea trenului la semnalul de intrare al Hm Ciacova, conduc torul manevrei se deplaseaz  la biroul de mi care 

i va aviza în scris pe IDM despre deranjamentul produs. IDM va primi trenul în sta ie i va aviza acest fapt operatorului RC. 
13.6. În situa iile în care trenul nu î i poate continua mersul, partida de tren va lua m suri de asigurare a men inerii pe loc a 

trenului, dup  care conduc torul manevrei va lua leg tura prin orice mijloace cu IDM din Hm Ciacova comunicând 
imposibilitatea continu rii mersului. IDM din Hm Ciacova va aviza operatorul RC despre situa ia creat . M surile de siguran  
necesare a fi luate, se vor dispune în scris conform reglement rilor în vigoare. 
 

Capitolul 5 
Dispozi ii Finale 

 
Art.14. Între inerea liniei i a pasajelor rutiere se face de c tre personalul de specialitate conform reglement rilor specifice în 
vigoare. 
 
Art.15. Prezentul Regulament, dup  aprobare, devine parte integrant  a Planului Tehnic de Exploatare al Hm Ciacova, Planului 
Tehnic de Exploatare care va fi actualizat pân  la data intr rii în vigoare a prezentului regulament i obligatoriu va fi însu it sub 
semn tur  de c tre tot personalul gestionarului de infrastructur  feroviar  care gestioneaz  sec ia  de circula ie neinteroperabil  
Jebel - Giera i operatorii de transport feroviar care î i desf oar  activitatea pe aceast  sec ie de circula ie. 
 
Art.16. 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 se face de gestionarul infrastructurii neinteroperabile. 
 
Art.17 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 linii i instala ii. 
 
Art.18 Anexele 1-5 fac parte integrant  din prezentul regulament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 
 

 
 

 
Anexa 2 

la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Anexa 3 

la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 

 
 

 
Anexa 4 

la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 

 
 



 
Anexa 5 

la Regulamentul de exploatare pentru circula ia trenurilor pe sec ia de circula ie neinteroperabil  Jebel – Giera 
 
 

 
 

 


