Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 2229/2006 din 23 noiembrie
2006

Ordinul nr. 2229/2006 privind aprobarea Instruc iunilor pentru activitatea
personalului de locomotiv în transportul feroviar nr. 201
În vigoare de la 15 aprilie 2007
Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.
23 din 15 ianuarie 2007 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1120/2012; Ordin
1466/2014;
Ultima modificare în 30 octombrie 2014.
În temeiul prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea
Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile ulterioare, 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. - Se aprob Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar
nr. 201, prev zute în anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.
*) Anexa se public ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis în afara
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.
Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplic Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A.,
gestionarilor de infrastructur feroviar , operatorilor de transport feroviar licen ia i, operatorilor de
manevr feroviar autoriza i i operatorilor economici care desf oar activit i conexe transportului
feroviar.
Art. 3. - Autoritatea Feroviar Român - AFER, Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A.,
gestionarii de infrastructur feroviar , operatorii de transport feroviar licen ia i, operatorii de manevr
feroviar autoriza i i operatorii economici care desf oar activit i conexe transportului feroviar vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplic i operatorilor economici care de in, în proprietate
sau cu chirie, linii ferate industriale i/sau vehicule feroviare, care au acces pe infrastructura feroviar
din România.
Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r spunderea juridic , în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
Art. 6. - (1) Prezentul ordin intr în vigoare în termen de 90 de zile de la data public rii.
(2) Compania Na ional de C i Ferate "C.F.R." - S.A. va edita i va pune la dispozi ie celor
interesa i, contra cost, Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul
feroviar nr. 201.
(3) Pân la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, conducerea persoanelor juridice prev zute la
art. 2 i 4 va asigura instruirea i examinarea personalului interesat, privind aplicarea prevederilor
Instruc iunilor pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar nr. 201.
Art. 7. - La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Instruc ia personalului de locomotiv , edi ia
1997, Instruc iunile de completare a formularului "Foaie de parcurs" i Ordinul ministrului lucr rilor
publice, transporturilor i locuin ei pentru modificarea Instruc iei personalului de locomotiv , edi ia
1997, i a Instruc iunilor de completare a formularului "Foaie de parcurs" î i înceteaz aplicabilitatea.
Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului,
Constantin Dasc lu,
secretar de stat

Bucure ti, 23 noiembrie 2006.
Nr. 2.229.
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Ministerul Transporturilor, Construc iilor
noiembrie 2006

i Turismului - Instruc iuni nr. 201/2006 din 23

Instruc iunea nr. 201/2006 pentru activitatea personalului de locomotiv
în transportul feroviar
În vigoare de la 15 aprilie 2007
Consolidarea din data de 31 octombrie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr.
23bis din 15 ianuarie 2007 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1120/2012; Ordin
1466/2014;
Ultima modificare în 30 octombrie 2014.
Dispozi ii generale
Art. 1. - (1) Instruc iunile pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar - nr.
201 stabilesc obliga iile personalului de locomotiv în leg tur cu: executarea serviciului privind
circula ia trenurilor i manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea i utilizarea personalului de
locomotiv , precum i cu exploatarea i verificarea tehnic a vehiculelor feroviare motoare.
(2) Prezentele instruc iuni con in de asemenea obliga ii ale personalului care are atribu ii în leg tur
cu organizarea activit ii personalului de locomotiv , exploatarea i verificarea tehnic a
locomotivelor.
(3) Prevederile prezentelor instruc iuni sunt obligatorii pentru to i operatorii economici care
desf oar opera iuni de transport feroviar i/sau manevr feroviar .
(4) Personalul de locomotiv este obligat s cunoasc
i s respecte prezentele instruc iuni,
regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare i frânare, precum i instruc iunile de
exploatare i deservire a vehiculelor feroviare motoare pe care le conduce i/sau deserve te.
(5) Reglement rile prev zute la partea a VII-a din prezentele instruc iuni, sunt obligatorii numai
pentru personalul care execut serviciul pe sec iile respective.
(6) Dac diferitele aspecte ale acelea i probleme sunt cuprinse în mai multe articole din prezentele
instruc iuni, ele trebuie s fie în elese i aplicate în totalitatea lor.
Art. 2. - (1) În prezentele instruc iuni, prin "locomotiv " se în elege orice tip de locomotiv ,
automotor, ram electric , precum i alte asemenea vehicule feroviare motoare, aflate în exploatare
pe infrastructura feroviar , iar prin personal de locomotiv
se în elege mecanicul de
locomotiv /automotor, respectiv conduc torul vehiculului feroviar motor - denumit în continuare
mecanic - i mecanicul ajutor/fochistul care conduc i/sau deservesc vehiculele men ionate mai sus.
(2) Conducerea locomotivei const în ac ionarea efectiv a comenzilor locomotivei, în vederea
pornirii, deplas rii i opririi locomotivei i, dup caz, a remorc rii trenului sau convoiului de vehicule
feroviare la care aceasta este legat .
(3) Deservirea locomotivei const în efectuarea tuturor opera iunilor de exploatare i supraveghere a
func ion rii locomotivei, în timpul remorc rii trenurilor, manevr rii vehiculelor feroviare i deplas rii
izolate a locomotivei.
(4) Conducerea i deservirea locomotivelor se face numai de personal cu responsabilit i în
siguran a circula iei, instruit, examinat i autorizat conform reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 3. - (1) Prin termenul "conducere în sistem simplificat a locomotivei" se în elege conducerea i
deservirea locomotivei numai de c tre mecanic, f
mecanic ajutor.
(2) Mecanicul de locomotiv care conduce locomotive în sistem simplificat va fi examinat i autorizat
pentru modul de lucru respectiv, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.
Art. 4. - (1) În prezentele instruc iuni, prin "unitate de trac iune" se în elege structura organizatoric
apar inând unui operator de transport feroviar - denumit în continuare OTF -, unui operator de
manevr feroviar - denumit în continuare OMF -, respectiv unui proprietar sau administrator/gestionar
de infrastructur feroviar , în cadrul c reia se desf oar activit i de coordonare, comand
i
îndrumare a personalului de locomotiv .
(2) Într-o unitate de trac iune, în func ie de existen a dot rilor tehnice necesare, se pot desf ura i
activit i de: echipare, alimentare cu combustibil, lubrifian i i ap tehnologic , între inere, revizii i
repara ii ale locomotivelor.
Partea I
Instruire, examinare i autorizare
Obliga ii i r spunderi generale ale personalului de locomotiv
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CAPITOLUL I
Instruirea, examinarea i autorizarea personalului de locomotiv
Art. 5. - (1) Personalul de locomotiv care desf oar activit i i/sau opera iuni în leg tur cu
circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare este obligat s cunoasc
i s respecte
prevederile din reglement rile specifice func iei/activit ii pe care o exercit .
(2) Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotiv trebuie s îndeplineasc
urm toarele condi ii:
a) s de in atestare profesional de specialitate, ob inut în urma absolvirii unui curs de
calificare/recalificare;
b) s de in avizul de aptitudine din punct de vedere medical i psihologic;
c) s de in autoriza iile necesare exercit rii func iei/activit ii pe care o desf oar
i/sau
manipul rii instala iilor de siguran a circula iei pe care le utilizeaz în timpul serviciului;
d) s fie declarat "corespunz tor" la verificarea profesional periodic .
(3) Modul de efectuare a examin rii medicale i psihologice, al verific rii profesionale i
periodicitatea acesteia, precum i modul de autorizare în func ie/activitate i pentru manipularea
instala iilor de siguran a circula iei sunt stabilite în reglement rile specifice în vigoare.
Art. 6. - Personalul de locomotiv este obligat s î i men in un nivel de preg tire profesional
corespunz tor func iei, prin participarea la cursurile organizate în acest scop i prin autoinstruire,
conform reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 7. - (1) Personalul de locomotiv trebuie s cunoasc atât sec iile de circula ie pe care remorc
trenul cât i sta iile unde execut manevrarea vehiculelor feroviare.
(2) Prin cunoa terea unei sec ii de circula ie se în elege observarea i memorarea particularit ilor
liniei curente i/sau a sta iilor unde î i desf oar activitatea i a instala iilor aferente acestora, precum
i fixarea reperelor necesare remorc rii i frân rii trenului, respectiv efectu rii manevrei în condi iile de
siguran a circula iei,
(3) Cunoa terea unei sec ii de circula ie/sta ii este obligatorie pentru personalul de locomotiv în
cazul când:
a) nu a remorcat nici un tren pe sec ia respectiv ;
b) nu a efectuat manevr în sta ia respectiv .
(4) Prin recunoa terea unei sec ii de circula ie se în elege reobservarea particularit ilor liniei
curente/sta iilor i instala iilor aferente, a reperelor necesare remorc rii i frân rii trenului/efectu rii
manevrei în condi iile de siguran a circula iei pe o sec ie de circula ie sau într-o sta ie, unde personalul
de locomotiv a mai efectuat o activitate anterioar .
(5) Mecanicul de locomotiv care face recunoa terea unei sec ii de circula ie/sta ii va fi înso it de un
mecanic care cunoa te sec ia de circula ie/sta ia.
(6) Recunoa terea unei sec ii de circula ie/sta ii este obligatorie pentru personalul de locomotiv în
cazul când:
a) timp de mai mult de 6 luni calendaristice consecutive nu a remorcat nici un tren pe sec ia
respectiv sau nu a efectuat manevr în sta ie;
b) a întrerupt mai mult de 12 luni consecutive, activitatea de remorcare a trenurilor sau de manevr ,
indiferent de motiv.
(7) Cunoa terea/recunoa terea se vor efectua prin:
a) parcurgerea cel pu in de dou ori pe timp de zi i de dou ori pe timp de noapte, în ambele
sensuri, a unei sec ii de circula ie sau a por iunii din sec ia de circula ie pe care personalul de
locomotiv urmeaz s remorce trenul;
b) parcurgerea tuturor liniilor sta iei în care personalul de locomotiv urmeaz s efectueze
manevr , în decursul a cel pu in dou ture de serviciu pe timp de zi i dou ture de serviciu pe timp de
noapte.
(8) Dac activitatea pe sec ia de circula ie sau în sta ia respectiv se desf oar numai pe timp de zi
sau numai pe timp de noapte, cunoa terea/recunoa terea se poate face numai pe timp de zi sau
numai pe timp de noapte, prin parcurgerea de cel pu in patru ori a sec iei/por iunii din sec ia de
circula ie pe care personalul urmeaz s remorce trenul, respectiv timp de cel pu in patru ture de
serviciu la manevr în sta ie.
(9) Înainte de începerea cunoa terii/recunoa terii sta iei sau sec iei, personalul trebuie s fie instruit
din planul tehnic de exploatare al sta iei - denumit în continuare PTE -, respectiv din caietele de sec ie
întocmite pentru sec iile/sta iile respective. În cazul în care activitatea se desf oar pe infrastructura
feroviar neinteroperabil sau linii ferate industriale este necesar însu irea prevederilor din
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regulamentul de exploatare al sec iei neinteroperabile, respectiv prevederile din autoriza ia de
exploatare a liniei ferate industriale.
(10) În timpul cunoa terii i recunoa terii sec iilor, personalul de locomotiv trebuie s memoreze,
pe lâng semnalele i indicatoarele prev zute în reglement rile specifice, i alte puncte de reper cantoane, cl diri, i altele asem
toare - de care s se foloseasc pentru stabilirea i reglarea vitezei
trenului, respectiv a momentului ac ion rii frânei, în vederea opririi la semnale, în sta ii, în halte i în
punctele de oprire din linie curent .
Art. 8. - (1) Cunoa terea/recunoa terea sec iilor de remorcare i a sta iilor unde se efectueaz
manevra trebuie s fie confirmat sub semn tur , pe proprie r spundere, de c tre personalul de
locomotiv care a efectuat cunoa terea/recunoa terea sec iilor respective.
(2) Eviden a cunoa terii sec iilor de remorcare/sta iilor unde se efectueaz manevra se ine de c tre
fiecare operator economic care desf oar activit i de transport feroviar pentru personalul de
locomotiv propriu.
(3) În situa ii excep ionale: închideri accidentale de linii din cauza unor calamit i naturale, accidente
sau evenimente feroviare, precum i în situa ia efectu rii de lucr ri la linie care impun devierea
temporar a circula iei se admite:
a) îndrumarea unui mecanic pe o sec ie de remorcare pe care nu o cunoa te, îns numai înso it i
supravegheat de un mecanic sau de un mecanic instructor care cunoa te sec ia de remorcare;
b) îndrumarea unui mecanic ajutor pe o sec ie de remorcare pe care nu o cunoa te, cu un mecanic
care cunoa te sec ia.
(4) În situa iile excep ionale men ionate la alin. (3) r spunderea asupra respect rii tuturor condi iilor
de siguran a circula iei revine atât personalului de locomotiv îndrumat pe sec ia pe care nu o
cunoa te cât i personalului care înso te respectivul personal.
CAPITOLUL II
Obliga ii i r spunderi generale ale personalului de locomotiv
Art. 9. - (1) În timpul serviciului, personalul de locomotiv este obligat:
a) s aib o inut decent i o comportare corespunz toare;
b) s aib asupra sa în timpul execut rii serviciului urm toarele:
b1) autoriza iile prev zute prin reglement rile specifice;
b2) livretele de mers sau extrasele din livretele de mers - fi ele de tren necesare, corectate la zi;
b3) regulamentul de semnalizare CFR, regulamentul de remorcare i frânare i instruc iunile pentru
activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar;
b4) ghidul/îndrum torul de exploatare, pentru tipul de locomotiv pe care îl conduce/deserve te;
b5) ceas în stare corespunz toare de func ionare, potrivit la ora oficial ;
b6) ochelarii de vedere, dac personalul medical i-a recomandat utilizarea acestora;
c) s cunoasc modul de func ionare, de exploatare i de verificare în parcurs a locomotivei pe care
o conduce/deserve te în remorcarea trenului sau la manevr ;
d) s conduc trenul conform graficului de circula ie, respectiv s efectueze manevra la timp i în
condi ii depline de siguran a circula iei;
e) s nu p seasc locomotiva la terminarea programului de lucru pân la efectuarea tuturor
opera iilor de remizare i/sau predare a locomotivei, respectiv pân la sosirea schimbului conform
programului, iar în caz de neprezentare a acestuia, s anun e conducerea OTF/OMF pentru a se lua
surile necesare;
f) la terminarea serviciului s ia la cuno tin în scris sau telefonic de urm toarea comand , i s se
conformeze întocmai; confirmarea primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;
g) s p streze, s completeze foaia de parcurs a locomotivei, conform Anexei 1 i s predea
respectiva foaie de parcurs efului de tur , în mod direct sau prin alte forme conform reglement rilor
întocmite de OTF/OMF;
h) s completeze carnetul de bord al locomotivei cu datele cerute de formular i observa iile privind
func ionarea locomotivei în timpul remorc rii trenurilor sau la manevr ;
i) s întocmeasc raport de eveniment în cazurile prev zute în reglement rile specifice în vigoare,
precum i în toate situa iile în care este necesar s aduc la cuno tin a conducerii unit ii de trac iune
problemele ap rute în circula ia trenului;
j) s conduc /deserveasc locomotiva în conformitate cu reglement rile tehnice i de exploatare
specifice tipului de locomotiv respectiv;
k) s semnalizeze corespunz tor locomotiva în toate situa iile prev zute în reglement rile specifice
în vigoare;
l) s men in locomotiva în stare de cur enie corespunz toare;
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m) s îndrume activitatea personalului aflat în stagiu de practic pe locomotiv i s acorde sub
semn tur , un calificativ privind preg tirea i comportarea acestuia în timpul stagiului de practic ,
conform reglement rilor în vigoare;
n) în rela iile de serviciu cu ceilal i agen i feroviari autoriza i s se informeze reciproc i s nu
întreprind nicio opera iune pân nu a luat în prealabil m surile de siguran a circula iei i protec ie a
muncii în toate împrejur rile, indiferent de locul unde se g se te locomotiva;
o) s efectueze toate opera iunile cerute prin instruc iunile specifice de exploatare a sistemelor
informatice i de siguran a circula iei instalate pe locomotive;
p) s verifice existen a benzii de vitezometru unde este cazul;
q) s verifice func ionarea ceasului instala iei de înregistrare a parametrilor locomotivei i s -l
potriveasc dup ora oficial ;
r) s utilizeze în timpul serviciului echipamentul de lucru i/sau de protec ie;
s) s respecte i s aplice întocmai normele de protec ie a muncii i de ap rare împotriva
incendiilor, precum i reglement rile în vigoare privind protec ia mediului;
t) s se prezinte i s raporteze activit ile pe care le desf oar , pe scurt, personalului ierarhic
superior aflat în control; prezen a pe locomotiv a personalului cu o func ie ierarhic superioar , nu
scute te personalul de locomotiv de r spunderea îndeplinirii obliga iilor sale;
u) s execute integral i la timp dispozi iile privind executarea serviciului primite de la personalul cu
o func ie ierarhic superioar , cu excep ia celor care pun în pericol siguran a circula iei, a c torilor, a
bunurilor încredin ate la transport, precum i a celor care contravin normelor specifice de protec ie a
muncii pentru transporturile feroviare. Pentru îndeplinirea unei dispozi ii, executantul poart
spunderea împreun cu personalul ierarhic superior care a dat dispozi ia;
v) s respecte legisla ia în vigoare privind informa iile confiden iale la care are acces.
(2) Personalul de locomotiv este obligat s comunice unit ii de trac iune din care face parte,
adresa unde locuie te i telefonul la care poate fi g sit, precum i orice schimbare a acestora.
(3) Personalul de locomotiv trebuie s r spund la orice chemare în leg tur cu serviciul, dup ce i
s-a asigurat odihna necesar , precum i în cazuri excep ionale cum ar fi: calamit i, accidente i
evenimente feroviare inclusiv pentru înl turarea urm rilor acestora,
(4) În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului
normal de lucru, personalul de locomotiv trebuie s anun e eful de tur din unitatea de trac iune
unde urma s se prezinte, respectiv din unitatea de trac iune de unde a luat respectiva comand , cu
cel pu in patru ore înainte de ora programat pentru prezentare.
Art. 10. - Mecanicul va urm ri activitatea mecanicului ajutor i/sau a ma inistului WIT în tot timpul
cât se afl în serviciu.
Art. 11. - În timpul serviciului, personalul de locomotiv r spunde de:
a) respectarea reglement rilor specifice în vigoare privind remorcarea trenurilor i manevra
vehiculelor feroviare;
b) semnalizarea locomotivei conform regulamentului de semnalizare CFR;
c) utilizarea corespunz toare a combustibilului i lubrifian ilor folosi i pentru remorcarea trenurilor,
respectiv pentru manevr ;
d) completarea corespunz toare a carnetului de bord al locomotivei cu datele cerute de formular ce-i
revin.
Art. 12. - (1) Personalului de locomotiv îi este interzis:
a) s se prezinte la serviciu obosit, sub influen a b uturilor alcoolice, a substan elor stupefiante, a
medicamentelor i/sau substan elor care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei;
b) s transporte i/sau s consume în timpul serviciului b uturi alcoolice, medicamente/substan e
care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substan e stupefiante;
c) s transporte pe locomotiv coresponden , bagaje i/sau orice alte obiecte str ine de activitatea
feroviar ;
d) s scoat nejustificat din func ie instala iile de siguran
i vigilen , instala iile de control automat
al vitezei trenului i de înregistrare a parametrilor locomotivei. În situa ia defect rii acestor instala ii se
va proceda conform Anexei 2 i a reglement rilor specifice în vigoare;
c) s p seasc locomotiva în timpul serviciului, f
respectarea reglement rilor în vigoare;
f) s intervin în executarea sarcinilor în leg tur cu circula ia trenurilor i manevra vehiculelor
feroviare atunci când nu este în serviciu, în afara cazurilor excep ionale în care prin aceast
interven ie s-ar evita un pericol iminent;
g) s înlocuiasc în serviciu al i salaria i sau s fie înlocuit în serviciu, f
aprobarea prealabil a
personalului competent;
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h) s foloseasc sau s permit folosirea instala iilor de telecomunica ii destinate efectu rii
circula iei trenurilor i manevrei vehiculelor feroviare în alt scop decât cel stabilit sau de c tre alt
personal decât cel de serviciu;
i) s doarm sau s aib preocup ri în afara celor de serviciu;
j) s fac modific ri constructive sau descomplet ri de piese la locomotive f
aprobarea
personalului competent; orice interven ie tehnic la locomotive se va face numai conform
reglement rilor tehnice în vigoare, specifice tipului de locomotiv respectiv;
k) s permit accesul pe locomotiv a personalului care nu are acest drept, conform prezentelor
instruc iuni i reglement rilor specifice în vigoare;
l) s fumeze în alte locuri decât cele amenajate corespunz tor, s se apropie cu ig ri aprinse sau
flac
deschis de vagoanele înc rcate cu m rfuri din categoria celor explozibile sau inflamabile,
inscrip ionate corespunz tor.
(2) Mecanicului îi este interzis s pun locomotiva în mi care f
ca agen ii autoriza i, ma inistul
WIT i/sau personalul în stagiu, dup caz, s se g seasc la locul lor de munc .
(3) Mecanicului ajutor/fochistului îi este interzis s pun locomotiva în mi care.
Art. 13. - (1) Nu se consider p sirea locomotivei în cazurile când dup luarea m surilor de
asigurarea men inerii pe loc a trenului, respectiv a locomotivei:
a) mecanicul verific legarea locomotivei la tren;
b) personalul de locomotiv execut verific ri tehnice ale locomotivei i efectueaz interven ii
tehnice în interiorul i/sau exteriorul locomotivei;
c) personalul de locomotiv intervine pentru remedierea unor probleme ap rute la vagoanele din
corpul trenului care nu au putut fi remediate de ceilal i agen i autoriza i ai trenului, în conformitate cu
reglement rile specifice în vigoare;
d) personalul de locomotiv se deplaseaz la biroul/postul de mi care pentru a efectua înscrieri în
conformitate cu reglement rile specifice în vigoare, respectiv pentru a cere sau a da telefonic rela ii în
leg tur cu circula ia trenului.
e) mecanicul locomotivei de ajutor, care circul în sistem simplificat, se deplaseaz de la locomotiv
la automotorul DESIRO pentru manipularea cuplei de rezerv .
(2) În situa iile prev zute la alin. (1) lit. c) i d), în cabina de conducere a locomotivei va r mâne în
mod obligatoriu un agent autorizat, conform reglement rilor specifice în vigoare.
CAPITOLUL III
Conducerea i deservirea locomotivelor
Art. 14. - (1) Conducerea locomotivelor care remorc trenuri, manevreaz vehicule feroviare sau se
deplaseaz izolat, se face de c tre mecanicul de locomotiv .
(2) Deservirea locomotivelor care remorc trenuri, manevreaz vehicule feroviare sau se
deplaseaz izolat, se face de c tre mecanic sau mecanic ajutor.
(3) Personalul care efectueaz stagii de practic în vederea ob inerii unei autoriza ii pentru
conducerea locomotivei conform reglement rilor specifice în vigoare, poate conduce locomotiva numai
sub supravegherea mecanicului de locomotiv titular, care r spunde de producerea oric ror accidente
i evenimente feroviare de c tre practicant.
Art. 15. - (1) Locomotivele care remorc trenuri sau circul izolate în linie curent vor fi conduse de
un mecanic i deservite de un mecanic ajutor.
(2) Ramele electrice i automotoarele care nu au echipamente de comand a mai multor vehicule
feroviare motoare de la un singur post de conducere - comand multipl - vor fi conduse i deservite
conform reglement rilor specifice de exploatare a acestora, astfel:
a) de c tre un mecanic i un mecanic ajutor în cabina ramei electrice sau automotorului din fa ,
precum i un mecanic în cabina ramei electrice sau automotorului de la postul secundar. În cazul
schimb rii sensului de mers mecanicul ajutor va ocupa loc în cabina de conducere a ramei electrice
sau automotorului de unde se conduce trenul;
b) de c tre un mecanic de locomotiv în sistem simplificat; eful de tren trebuie s fie autorizat
pentru efectuarea opera iunilor prev zute în reglement rile specifice în vigoare în situa ia în care
mecanicul î i pierde capacitatea de conducere.
(3) Ramele electrice i automotoarele prev zute din construc ie cu cupl pentru comand multipl ,
vor fi conduse de un mecanic i un mecanic ajutor în cabina ramei electrice respectiv a automotorului
sau de un mecanic în cazul conducerii în sistem simplificat.
(4) Locomotivele electrice i diesel, ramele electrice i automotoarele care remorc trenuri sau
circul izolate în linie curent pot fi conduse i deservite numai de c tre mecanic în condi iile
prev zute de reglement rile specifice în vigoare.
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(5) Prin locomotiv izolat în contextul prezentelor instruc iuni se în elege locomotiva care circul
a remorca alte vehicule feroviare. Locomotiva diesel care remorc un vagon WIT apt pentru
înc lzirea trenului este considerat tot locomotiv izolat .
Art. 16. - (1) Locomotivele electrice i diesel utilizate în activitatea de manevr vor fi conduse de
tre un mecanic i deservite de un mecanic ajutor.
(2) În func ie de condi iile concrete de manevr , conducerea OTF/OMF poate stabili, de la caz la
caz, zonele de manevr unde aceste locomotive pot fi conduse i deservite numai de c tre mecanic.
Condi iile specifice de lucru pentru manevra în aceste zone se prev d în PTE al sta iei respective.
(3) Zonele de manevr unde conducerea i deservirea locomotivelor se poate face numai de c tre
mecanic, precum i condi iile specifice de manevr prev zute în PTE pentru aceste zone, se aduc la
cuno tin a tuturor OTF/OMF interesa i.
Art. 17. - Locomotivele cu abur vor fi conduse i deservite în toate cazurile de un mecanic i un
fochist.
CAPITOLUL IV
Accesul pe locomotiv
Art. 18. - Locurile normale de lucru ale personalului de locomotiv sunt în cabina de conducere a
vehiculelor feroviare motoare pe care le conduc i le deservesc, astfel:
a) la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice i automotoarele prev zute din construc ie s fie
deservite în echip complet - mecanic i mecanic ajutor:
- mecanicul - în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;
- mecanicul ajutor în cabina de conducere, în partea opus pupitrului de conducere;
b) la locomotivele electrice, diesel, ramele electrice i automotoarele prev zute din construc ie s fie
deservite în sistem simplificat (f
mecanic ajutor):
- mecanicul - în cabina de conducere, în partea unde este amplasat pupitrul de conducere;
- agentul autorizat, în partea stâng a cabinei de conducere, în cazurile prev zute în reglement rile
specifice în vigoare;
c) la locomotivele cu abur în cabina de conducere, lâng ferestrele laterale:
- mecanicul în partea dreapt ;
- fochistul în partea stâng .
Art. 19. - (1) Remorcarea trenurilor se face de regul prin ac ionarea comenzilor locomotivei aflate
în:
a) cabina din fa , în sensul de mers, la locomotivele prev zute din construc ie cu dou cabine denumit în continuare cabina de conducere;
b) postul de conducere din dreapta sensului de mers la locomotivele cu o singur cabin , - denumit
în continuare postul de conducere.
(2) Remorcarea trenurilor prin ac ionarea comenzilor locomotivei aflate în cabina de conducere din
spate, în sensul de mers sau, dup caz, de la postul de conducere de pe partea stâng a locomotivei
se poate face pe distan ele i în condi iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare.
(3) Locomotivele i automotoarele prev zute prin construc ie cu comand multipl vor fi conduse din
postul de conducere din fa , în sensul de mers, în conformitate cu reglement rile de exploatare
specifice tipului de locomotiv /automotor respectiv.
Art. 20. - (1) Accesul pe locomotiva aflat în incinta unei unit i de trac iune sau a unei sta ii, este
permis numai personalului cu atribu ii de control, precum i personalului care are ca sarcini de serviciu
exploatarea, între inerea, repararea i preg tirea pentru serviciu a locomotivei, în timpul programului
u normal de lucru.
(2) În cabina de conducere a locomotivei care remorc un tren sau care circul ca tren, manevreaz
vehicule feroviare sau se deplaseaz izolat la i de la tren, cu excep ia personalului de locomotiv
aflat în serviciu, este permis accesul altor persoane numai dac prezint mecanicului documente care
atest c au acest drept i se afl în timpul serviciului, respectându-se urm toarea ordine de
prioritate:
a) agen ii autoriza i cu sarcini de pilotare a trenului/locomotivei, conform reglement rilor specifice în
vigoare;
b) membrii comisiei de autorizare a personalului de locomotiv , împreun cu personalul examinat în
vederea autoriz rii;
c) personalul cu sarcini de înso ire, instruire, îndrumare i control a activit ii personalului de
locomotiv ;
d) personalul cu sarcini de verificare a st rii c ii i instala iilor aferente pe sec ia de circula ie pe care
se remorc trenul, respectiv în sta ia unde se efectueaz manevr ;
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e) personalul tehnic de specialitate care efectueaz probe sau recep ioneaz locomotiva dup
repara ii, interven ii, moderniz ri i alte asemenea.
(3) La urcarea în cabina de conducere, personalul prev zut la alin. (2) prezint mecanicului
documentele care atest dreptul de acces pe locomotiv
i înscrie în mod obligatoriu în foaia de
parcurs a locomotivei: numele i prenumele, func ia, sta ia unde a urcat în cabina de conducere i
sta ia unde urmeaz s coboare.
(4) Num rul total de persoane aflat în cabina de conducere a locomotivei nu poate fi mai mare de 6
persoane, inclusiv personalul de locomotiv aflat în serviciu.
(5) În cabina de unde nu se conduce trenul a locomotivelor dotate din construc ie cu dou cabine, se
permite accesul personalului de locomotiv care se deplaseaz "regie" cu locomotiva respectiv la i
de la schimb, a personalului de locomotiv i de tren r mas pe sec ie prin descompunerea trenului,
sau când urmeaz a se remorca un tren format într-o sta ie intermediar , precum i agen ilor din
partida de manevr , cu respectarea reglement rilor întocmite de OTF/OMF care de ine/exploateaz
locomotiva respectiv .
(6) La locomotivele dotate din construc ie cu o singur cabin , se permite accesul în cabina de
conducere a personalului men ionat la alin. (5) numai cu respectarea num rului maxim de persoane
stabilit la alin. (4).
(7) Prin deplasare regie sau regie se în elege deplasarea personalului de locomotiv cu orice
mijloace de transport, pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorc rii unui tren/efectuarea
manevrei, de la unitatea de trac iune unde s-a prezentat pentru intrare în serviciu la o alt unitate de
trac iune sau la o sta ie, precum i de la sta ia unde a predat locomotiva la unitatea de trac iune sau la
domiciliu. În timpul deplas rii regie, personalul de locomotiv este considerat în serviciu.
CAPITOLUL V
Utilizarea personalului de locomotiv . Prezentarea la serviciu.
Art. 21. - (1) Personalul de locomotiv poate efectua urm toarele tipuri de presta ii:
a) serviciul pe locomotiv în remorcarea trenurilor sau la manevr ;
b) serviciul de rezerv cu sau f
locomotiv ;
c) alte presta ii conform reglement rilor în vigoare,
(2) Repartizarea personalului de locomotiv pentru serviciu se face conform reglement rilor proprii
ale OTF/OMF de care apar ine personalul respectiv.
(3) Utilizarea personalului de locomotiv se va efectua în conformitate cu legisla ia i reglement rile
specifice în vigoare.
Art. 22. - (1) Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotiv se în elege sosirea
personalului de locomotiv la locul stabilit pentru luarea în primire a serviciului conform programului de
lucru.
(2) Personalul de locomotiv se consider în serviciu începând cu ora la care a fost comandat s se
prezinte la eful de tur sau la operatorul din sta ii dup caz, aceast or va fi înscris în mod
obligatoriu în foaia de parcurs.
(3) Obliga iile efului de tur privind utilizarea personalului de locomotiv
i a locomotivelor sunt
prev zute în Anexa 3.
Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii de manevr feroviar au obliga ia
asigure verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotiv propriu.
(2) În cazul când locomotiva se ia în primire în unit i de trac iune sau sta ii în care OTF/OMF, nu au
structuri organizatorice proprii, verificarea personalului de locomotiv la intrarea în serviciu se face:
a) prin structuri organizatorice apar inând OTF/OMF care administreaz respectiva unitate de
trac iune;
b) prin structuri organizatorice apar inând unui alt OTF/OMF;
c) prin structuri organizatorice apar inând administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.
(3) În cazurile prev zute la alin. (2) se încheie conven ii bilaterale pentru asigurarea verific rii st rii
personalului la intrarea în serviciu, în care se stabilesc prevederi de am nunt referitoare la
consemnarea datelor privind verificarea personalului, precum i modul în care se procedeaz dac se
constat c personalul verificat este inapt pentru serviciu.
Art. 24. - (1) Prezentarea la serviciu a personalului de locomotiv , se face la eful de tur din
unitatea de trac iune de unde se ia în primire locomotiva.
(2) Când locomotiva se ia în primire într-o sta ie unde este organizat o structur de urm rire i
coordonare a utiliz rii locomotivelor i a personalului de locomotiv , denumit în continuare regulator,
prezentarea personalului de locomotiv se face la salariatul care are i sarcini de verificare a
personalului de locomotiv denumit în continuare operator.
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(3) Când locomotiva se ia în primire într-o sta ie aflat la distan mare de unitatea de trac iune i
unde nu este organizat un regulator, prezentarea personalului se face la IDM.
(4) Pentru situa iile prev zute la alin. (1), (2) i (3), modul de prezentare i de verificare a
personalului de locomotiv înainte de îndrumare se va stabili prin reglement ri speciale întocmite de
OTF/OMF i administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, dup caz.
Art. 25. - (1) La prezentarea personalului de locomotiv la unitatea de trac iune, respectiv la
regulator, eful de tur , respectiv operatorul, verific dac :
a) starea general a personalului de locomotiv îi permite acestuia efectuarea în bune condi ii a
serviciului pentru care s-a prezentat;
b) personalul de locomotiv a consumat b uturi alcoolice; verificarea se va face conform
reglement rilor în vigoare;
c) personalul de locomotiv se afl în posesia autoriza iilor prev zute în prezentele instruc iuni
reglement rile în vigoare i cunoa te sec ia de circula ie, sta ia respectiv locul de lucru la manevr
unde urmeaz a efectua serviciul respectiv;
d) personalul are asupra sa regulamentele, instruc iunile i ghidurile/îndrum toarele de depanare
prev zute în prezentele instruc iuni;
e) personalul a luat la cuno tin
i i-a însu it ordinele din condica de ordine;
f) personalul de locomotiv are asupra sa echipamentul de lucru i protec ie, precum i, dup caz,
ochelarii de vedere recomanda i de comisia medical .
(2) Personalul de locomotiv va confirma sub semn tur , la rubrica respectiv din foaia de parcurs,
în fa a personalului care face verificarea, c este odihnit i în stare normal .
(3) Dup efectuarea instructajului de protec ie a muncii, conform reglement rilor în vigoare, eful de
tur respectiv operatorul, va nota în foaia de parcurs ora prezent rii personalului de locomotiv ,
precum i una din men iunile "apt" sau "inapt" serviciu, dup care va semna i aplica tampila.
(4) Personalul constatat în stare de oboseal , bolnav, sub influen a b uturilor alcoolice nu va fi
admis în serviciu, iar personalul care face verificarea va lua imediat m surile ce se impun.
Art. 26. - (1) Personalul de locomotiv care se deplaseaz regie la sta ia de schimb unde
verificarea la intrarea în serviciu se efectueaz de c tre IDM, la sosirea în sta ie se va prezenta la IDM
de serviciu pentru verificarea st rii generale, dup care se va efectua schimbul.
(2) Personalul de locomotiv este obligat s confirme în foaia de parcurs, sub semn tur , în
prezenta IDM, c este odihnit i în stare normal , iar IDM noteaz în foaia de parcurs ora i una din
men iunile "apt" sau "inapt" serviciu, dup caz, apoi semneaz i aplic tampila sta iei.
(3) În cazul în care IDM constat c personalul de locomotiv este inapt pentru serviciu, acesta
comunic imediat situa ia operatorului de circula ie, care va aviza OTF/OMF care are în subordine
respectivul personal, în vederea lu rii m surilor necesare.
Art. 27. - (1) Prezentarea personalului de locomotiv pentru luarea în primire a locomotivei în
unit ile de trac iune se va face înainte de ora ie irii cu locomotiva la postul de control, cu un interval
de timp stabilit prin reglement ri proprii de c tre OTF/OMF c ruia îi apar ine respectiva unitate de
trac iune. Stabilirea acestui interval de timp se va face inând cont de:
a) configura ia unit ii de trac iune;
b) tipul locomotivei;
c) modul de organizare i efectuare a procesului tehnologic de alimentare cu combustibili i
lubrifian i, revizie i echipare a locomotivelor;
d) felul serviciului pentru care este comandat personalul de locomotiv .
(2) Când personalul de locomotiv se deplaseaz pentru luarea în primire a locomotivei într-o sta ie,
dup prezentarea la eful de tur din unitatea de trac iune deplasarea se va face pe traseul, cu
mijloacele i în intervalul de timp stabilit prin reglement ri proprii de c tre OTF/OMF c ruia îi apar ine
respectivul personal, astfel încât personalul de locomotiv s soseasc în sta ia unde ia în primire
locomotiva, cu cel pu in 15 minute înainte de ora plec rii din sta ie a trenului ce urmeaz a fi
remorcat.
(3) Când locomotiva se ia în primire în tranzit în sta ie, prezentarea personalului de locomotiv la
IDM din sta ia respectiv se face cu cel pu in 15 minute înainte de ora sosirii itinerarice, respectiv de
ora sosirii reale în sta ie a trenului ce urmeaz a fi remorcat.
(4) eful de tur , odat cu transmiterea spre luare la cuno tin a comenzii respective comunic
personalului de locomotiv ora de prezentare.
(5) Personalul care pred locomotiva în tranzit într-o sta ie se consider în serviciu pân la plecarea
din sta ie a trenului pe care l-a remorcat, sau cel mult 15 minute dac durata sta ion rii trenului
respectiv este mai mare.
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Art. 28. - (1) La schimbul în tranzit într-o sta ie, personalul de locomotiv care iese din serviciu este
obligat s comunice personalului care intr în serviciu toate observa iile necesare în leg tur cu starea
tehnic i func ionarea în exploatare a locomotivei.
(2) Se interzice predarea locomotivei personalului de locomotiv care nu este în stare normal .
CAPITOLUL VI
Serviciul continuu maxim admis pe locomotiv
Art. 29. - (1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotiv se în elege timpul de la ora ie irii
personalului de locomotiv cu locomotiva la postul de control al unei unit i de trac iune/ora lu rii în
primire a locomotivei în cazul schimbului în sta ie, pân la ora intr rii cu locomotiva la postul de control
al unei unit i de trac iune/ora pred rii locomotivei în cazul schimbului în sta ie.
(2) În cazul când este necesar deplasarea regie a personalului de locomotiv pentru luarea în
primire a locomotivei în vederea remorc rii unui tren/efectuarea manevrei, timpul necesar pentru
aceast deplasare nu va intra în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotiv .
(3) Serviciul pe locomotiv poate fi întrerupt de perioade de odihn în dormitoare special amenajate
sau în unit i de cazare.
(4) Durata serviciului continuu maxim admis pentru personalul de locomotiv , precum i a perioadei
de odihn în dormitor sau la domiciliu a acestuia, între dou comenzi consecutive, se stabilesc prin
reglement ri specifice.
(5) La unit ile de trac iune sau sta iile unde turnusul impune o perioad de odihn , personalul de
locomotiv este obligat s se odihneasc în dormitorul amenajat în acest scop sau dup caz în
unitatea de cazare stabilit .
(6) Personalul de locomotiv poate p si dormitorul pentru mas sau procurarea de alimente, cu
aprobarea efului de tur sau în tiin area IDM de serviciu care vor nota ora p sirii dormitorului în
condica de odihn a personalului, f
ca prin aceasta s se mic oreze timpul minim de odihn ,
stabilit prin reglement rile specifice în vigoare.
Partea a II-a
Reglement ri generale privind exploatarea i între inerea locomotivelor
CAPITOLUL I
Remizarea locomotivelor
Art. 30. - (1) Remizarea este opera ia de garare a unei locomotive i sta ionarea sa în stare inactiv
în intervalul de timp programat între dou utiliz ri succesive, pe o linie special destinat într-o unitate
de trac iune sau sta ie.
(2) Locomotivele se introduc cel pu in o dat la apte zile într-o unitate de trac iune care poate
asigura efectuarea tuturor opera iunilor tehnice prev zute în prezentele instruc iuni i în reglement rile
specifice în vigoare.
(3) Pe timpul remiz rii, locomotiva nu este deservit de personal de locomotiv .
Art. 31. - (1) În perioada de timp în care este remizat , locomotiva trebuie s fie:
a) asigurat contra pornirii din loc;
b) deconectat de la sursa principal de energic;
c) încuiat .
(2) OTF/OMF trebuie s stabileasc prin reglement ri proprii modul în care supravegheaz
locomotivele remizate pentru a nu se permite accesul pe locomotiv a persoanelor care nu au acest
drept.
Art. 32. - Mecanicul sau revizorul de locomotiv care preg te te locomotiva pentru remizare,
trebuie s efectueze urm toarele opera iuni:
a) asigurarea locomotivei contra pornirii din loc, conform reglement rilor specifice în vigoare pentru
fiecare tip de locomotiv i în conformitate cu reglement rile cuprinse în PTE sau în planul tehnic de
exploatare al unit ii feroviare unde se remizeaz locomotiva;
b) verificarea, în locuri special amenajate, a p ii de rulare, a suspensiei i a st rii suprafe ei de
rulare a bandajelor ro ilor locomotivei; scurgerea apei acumulate în instala ia de aer comprimat;
c) completarea aerului comprimat în rezervorul principal la presiunea maxim ;
d) verificarea st rii de înc rcare a bateriei de acumulatoare i completarea înc rc rii acesteia, dup
caz;
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e) decuplarea sursei principale de energic, prin oprirea motorului la locomotivele i automotoarele cu
motoare diesel, respectiv deconectarea întrerup torului principal, coborârea pantografului i punerea
la mas a instala iei de înalt tensiune la locomotivele i ramele electrice;
f) încuierea pupitrului de comand i a robinetului de frân ;
g) verificarea nivelului lichidelor din instala iile de r cire a agregatelor de pe locomotiv , dup caz;
h) verificarea nivelului combustibilului i a lubrifian ilor;
i) verificarea cantit ii i calit ii nisipului din instala ia de nisipare a liniei;
j) verificarea inventarului de scule i piese de schimb aflate pe locomotiv , conform reglement rilor
specifice în vigoare;
k) deconectarea siguran elor i întrerup toarelor automate prev zute în reglement rile specifice
fiec rui tip de locomotiv , dup caz, i a întrerup torului bateriei de acumulatoare;
l) completarea carnetului de bord al locomotivei cu observa iile f cute în urma verific rilor efectuate.
Art. 33. - (1) Dac locomotiva se remizeaz într-o unitate de trac iune, înaintea opera iunilor în
vederea remiz rii se pot efectua i alte verific ri tehnice i revizii intermediare în conformitate cu
reglement rile specifice în vigoare.
(2) Dup remizarea locomotivei într-o unitate de trac iune, personalul care efectueaz opera iunile
de remizare aduce la cuno tin a efului de tur efectuarea opera iunilor respective i eventualele
observa ii privind locomotiva.
(3) Dac locomotiva se remizeaz într-o sta ie, IDM va fi în tiin at despre efectuarea opera iilor de
remizare i eventuale observa ii privind locomotiva.
Art. 34. - (1) Toate opera iunile prev zute la art. 35 din prezentul capitol se vor efectua conform
reglement rilor tehnice specifice fiec rui tip de locomotiv , cu respectarea normelor de protec ie a
muncii în vigoare.
(2) Dac reglement rile specifice prev d i alte verific ri, acestea vor fi efectuate de c tre personalul
tehnic de specialitate care are în atribu iile de serviciu respectivele opera iuni.
(3) Dac la locomotiv se constat anumite probleme în exploatare sau cu ocazia verific rilor f cute
în vederea remiz rii, acestea vor fi consemnate în carnetul de bord al locomotivei i vor fi aduse la
cuno tin în scris persoanelor competente pentru rezolvare.
(4) Dac locomotiva este remizat într-o unitate de trac iune, eful de tur va fi informat despre
eventualele probleme la locomotiv , conform reglement rilor specifice stabilite de OTF/OMF care
administreaz respectiva unitate de trac iune.
Art. 35. - (1) În cazul remiz rii locomotivelor/automotoarelor în spa ii cu temperaturi sc zute se vor
efectua opera iunile suplimentare prev zute de reglement rile tehnice specifice în vederea protej rii
echipamentelor de efectele acestor temperaturi.
(2) Dac necesit ile impun men inerea în func iune a motorului termic sau a unor instala ii care
asigur men inerea în stare cald a motorului la locomotivele/automotoarele cu motoare diesel,
respectiv men inerea aliment rii din re eaua de contact a locomotivelor i ramelor electrice, acestea
nu se vor considera remizate; dup efectuarea verific rilor prev zute la art. 32 din prezentul capitol, se
va asigura supravegherea cu personal a acestor locomotive/automotoare.
(3) Personalul care supravegheaz locomotive/automotoare aflate în situa ia de la alin. (1) trebuie s
cunoasc modul de func ionare a agregatelor r mase în func ie, modul de scoatere din func ie a
acestor agregate i de remizare a locomotivei, precum i modul de utilizare a mijloacelor de stingere a
incendiilor de pe locomotivele respective.
Art. 36. - (1) Pe timpul remiz rii locomotivei, personalul tehnic de specialitate poate efectua
opera iuni de între inere, remedieri i repara ii la instala iile i agregatele la care personalul de
locomotiv a semnalat probleme în exploatare, cu condi ia ca durata acestor interven ii s nu fie mai
mare decât durata programat de remizare a locomotivei.
(2) Dac durata interven iilor de la alin. (1) este mai mare decât durata programat de remizare a
locomotivelor, iar problemele semnalate nu permit ie irea locomotivei din unitatea de trac iune în
condi iile prev zute în prezentele instruc iuni, personalul de specialitate va aviza revizorul de
locomotiv i eful de tur din unitatea de trac iune despre situa ia creat , iar locomotiva va fi înlocuit
în program cu o locomotiv corespunz toare.
(3) Obliga iile revizorului de locomotiv privind starea tehnic a locomotivei sunt prev zute în Anexa
4.
CAPITOLUL II
Punerea în serviciu a locomotivei
Art. 37. - (1) Prin punerea în serviciu a locomotivei se în elege efectuarea opera iunilor tehnice de
punere în func iune a locomotivei dup remizare, revizii, repara ii sau conservare.
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(2) Punerea în serviciu se face de c tre personalul de locomotiv numai dup ce s-au încheiat
procesele tehnologice de revizie i repara ii ale echipamentelor locomotivei, fapt certificat sub
semn tur de c tre personalul tehnic de specialitate în carnetul de bord al locomotivei.
(3) Pentru punerea în serviciu a locomotivei, trebuie s se efectueze urm toarele opera iuni:
a) verificarea vizual a existen ei i integrit ii tuturor pieselor i subansamblelor locomotivei;
b) verificarea i însu irea înscrisurilor obligatorii din documentele aflate în cabina de conducere,
conform Anexei 5 i din carnetul de bord al locomotivei;
c) verificarea i completarea inventarului sculelor i a pieselor de rezerv , dup caz;
d) verificarea sting toarelor de incendiu, din punct de vedere al num rului i tipului prev zut în
reglement ri pentru fiecare tip de locomotiv
i a respect rii termenului de valabilitate a verific rii
periodice a acestora;
e) verificarea i completarea, dac este necesar, a nivelului combustibilului la locomotivele cu
motoare termice;
f) verificarea i completarea, dac este necesar, nivelului lubrifian ilor;
g) verificarea i completarea nivelului lichidelor de r cire a motorului termic i/sau a altor agregate,
dup caz;
h) verificarea i completarea nisipului, în rezervoarele de nisip ale instala iei de nisipare a liniei;
i) verificarea sigiliilor aplicate la instala iile de protec ie a echipamentelor i instala iilor locomotivei;
j) verificarea func ion rii corecte a instala iile de siguran , vigilen , controlul vitezei trenului i
înregistrare a parametrilor locomotivei precum i a sigiliilor aplicate la acestea. La instala iile de
înregistrare a vitezei trenului dotate cu band înregistratoare se va verifica existen a acesteia;
k) punerea în func iune a instala iilor i echipamentelor de comand a locomotivei;
l) pornirea motorului diesel, respectiv conectarea la re eaua electric de trac iune feroviar ;
m) probarea instala iilor i echipamentelor f
deplasarea locomotivei;
n) verificarea gabaritului pieselor inferioare suspendate elastic sau neelastic, conform
reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 38. - (1) Opera iunile prev zute la art. 37 din prezentul capitol, se efectueaz conform
reglement rilor tehnice specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotiv /automotor, cu respectarea
normelor de protec ie a muncii.
(2) Dac în cadrul opera iunilor de punere în serviciu se constat func ionarea necorespunz toare a
unor instala ii i echipamente, aceste neconformit i se aduc la cuno tin a personalului tehnic de
specialitate în vederea remedierii.
(3) Dup încheierea opera iunilor de punere în serviciu, personalul de locomotiv trebuie s aduc la
cuno tin a efului de tur din unitatea de trac iune, respectiv IDM din sta ie dac starea locomotivei
permite utilizarea sa în remorcarea trenurilor sau la manevr .
(4) Când se constat c locomotiva prezint lipsuri i/sau defec iuni care nu permit utilizarea
acesteia conform programului stabilit, eful de tur respectiv IDM, trebuie s fie informat imediat,
pentru luarea m surilor ce se impun pentru înlocuirea locomotivei necorespunz toare cu o alt
locomotiv .
Art. 39. - Opera iunile de remizare, respectiv punere în serviciu a locomotivelor, care se desf oar
în incinta unit ilor de trac iune, se efectueaz sub supravegherea revizorului de locomotiv care
certific sub semn tur în caietul de bord al locomotivei faptul c s-au efectuat opera iunile prev zute
în reglement rile tehnice specifice fiec rui tip de locomotiv , iar locomotiva corespunde/nu
corespunde pentru remorcarea trenurilor sau pentru manevr .
Art. 40. - Este interzis ie irea locomotivelor din unit i de trac iune pentru remorcarea trenurilor
sau manevr , cu urm toarele piese, instala ii i echipamente lips sau defecte:
a) instala iile de frân de orice fel cu care este dotat locomotiva;
b) aparatele de m sur i indicatoare, inclusiv l mpile de control;
c) instala iile i aparatele de protec ie inclusiv supapele de siguran ;
d) piese ale suspensiei locomotivei;
e) piese ale timoneriei de frân , inclusiv siguran ele timoneriei frânei;
f) piese ale aparatului de rulare: lag re de osie cu cuzine i sau rulmen i, lag re de biel , cutii de
unsoare;
g) aparatele de ciocnire i legare;
h) instala ia de nisipare a liniei;
i) instala iile de siguran , vigilen a, controlul vitezei trenului i înregistrare a parametrilor
locomotivei;
j) instala ia de telecomunica ii: radio-telefon, radio emisie recep ie, numit în continuare RTF;
k) sigiliile aplicate la aparate, conform reglement rilor în vigoare;
l) instala ia de iluminat i semnalizare a locomotivei, inclusiv farul central, dac exist ;
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m) obiectele de inventar i piesele de rezerv , dup caz, conform reglement rilor în vigoare;
n) oglinzile retrovizoare;
o) defec iuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de instala iile respective ale locomotivei,
inclusiv punerea la mas a circuitelor de comand sau de for ale locomotivei;
p) izolatoare conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare;
q) aparate i circuite de protec ie defecte, scoase din func ie sau scurtcircuitate;
r) bateria de acumulatori desc rcat i instala ia de înc rcare defect ;
s) instala iile sau echipamentele necesare func ion rii în caz de avarii;
t) aparatele speciale de legare - cupla portativ - la locomotivele/automotoarele dotate cu cupl
automat ;
u) sting toarele de incendiu cu termenul de revizie expirat sau cu defecte vizibile;
v) unul din compresoare defect la locomotivele înzestrate cu dou compresoare;
w) fluierul, claxonul sau sirena;
x) defec iuni sau uzuri ale osiilor montate care dep esc limitele prev zute în Anexa 6 i/sau din
reglement rile în vigoare.
Art. 41. - (1) Dac locomotiva se pune în serviciu dup remizare într-o sta ie care nu este deservit
de o unitate de trac iune, iar la efectuarea opera iunilor de punere în serviciu se constat piese,
instala ii i echipamente men ionate la art. 40 lips sau defecte, precum i posibilitatea ca termenul de
valabilitate al reviziei ale echipamentelor de înalt tensiune montate pe acoperi ul locomotivelor i
ramelor electrice - RAc -, s expire pân la intrarea locomotivei electrice într-o unitate de trac iune
unde poate efectua RAc, mecanicul de locomotiv va aviza IDM din sta ie i conducerea OTF/OMF
care de ine/exploateaz respectiva locomotiv , asupra st rii tehnice a locomotivei i va lua
urm toarele m suri:
a) remedierea defec iunilor conform reglement rilor tehnice specifice i a ghidurilor/îndrum toarelor
de exploatare în vigoare pentru respectivul tip de locomotiv ;
b) completarea pieselor lips , dac locomotiva este înzestrat cu piese de rezerv ;
c) solicitarea interven iei personalului tehnic de specialitate pentru punerea în func iune a
echipamentelor i instala iilor defecte ale locomotivei i/sau înlocuirea pieselor lips care nu sunt
prev zute în inventarul de piese de rezerv al locomotivei, dup caz;
d) solicitarea îndrum rii izolate a locomotivei sau cu tren la o unitate de trac iune unde poate efectua
RAc pân la data expir rii perioadei de valabilitate a acesteia;
e) solicitarea locomotivei de ajutor pentru remorcarea trenului ce urma s fie remorcat de locomotiva
respectiv , i dup caz, îndrumarea inactiv a locomotivei defecte la unitatea de trac iune care poate
efectua opera iunile de remediere i punere în func ie a respectivei locomotive, inclusiv RAc.
(2) Dac defec iunile constatate nu permit circula ia locomotivei la unitatea de trac iune în condi ii de
siguran a circula iei sau impun reducerea vitezei de circula ie a locomotivei în conformitate cu
reglement rile specifice în vigoare mecanicul de locomotiv , înscrie în registrul de c i libere, comenzi
i mi care al sta iei men iunile asupra condi iilor de circula ie a locomotivei de la sta ia respectiv pân
la unitatea de trac iune unde urmeaz a se efectua remedierile necesare i punerea în serviciu a
locomotivei.
(3) Dac mecanicul de locomotiv solicit pentru stabilirea condi iilor de circula ie interven ia
personalului tehnic de specialitate, aceste condi ii trebuie s fie men ionate de personalul tehnic de
specialitate în foaia de parcurs a locomotivei. Mecanicul face înscrierile privind condi iile de circula ie,
în baza men iunilor f cute în foaia de parcurs.
(4) Reglement rile de la alin. (1) i (2) se aplic i în cazurile în care defec iunile se constat cu
ocazia verific rilor tehnice efectuate în parcurs de c tre personalul de locomotiv , conform prezentelor
instruc iuni i reglement rilor specifice în vigoare, respectiv locomotiva a fost implicat într-o sta ie
într-un eveniment sau accident feroviar, care a avut drept consecin avarierea unor piese, agregate
sau instala ii ale locomotivei.
(5) Dac defec iunile locomotivei se produc în linie curent , respectiv dac evenimentul sau
accidentul feroviar s-a produs în circula ie sau la manevr în linie curent , se vor respecta
reglement rile specifice în vigoare pentru: remedierea defec iunilor, solicitarea mijlocului de ajutor,
precum i pentru avizarea evenimentelor i accidentelor feroviare.
CAPITOLUL III
Reviziile i repara iile locomotivelor.
Verific ri tehnice efectuate de personalul de locomotiv în parcurs
Art. 42. - (1) Revizia locomotivei const în verificarea modului de func ionare a agregatelor
locomotivei, efectuarea opera iunilor de între inere a acestora, înlocuirea lubrifian ilor, pieselor i
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subansamblurilor necorespunz toare, restabilirea parametrilor tehnici normali de func ionare precum
i probarea agregatelor, echipamentelor i instala iilor locomotivei în vederea certific rii func ion rii
normale în exploatare pân la urm toarea revizie.
(2) Reviziile locomotivelor sunt:
a) revizii planificate, efectuate în unit i specializate de c tre personal tehnic de specialitate, în
conformitate cu procesele tehnologice aprobate conform reglement rilor specifice pentru fiecare tip de
locomotiv ;
b) revizii intermediare, efectuate în unit i de trac iune, de c tre personal tehnic de specialitate,
eventual împreun cu personalul de locomotiv ;
c) revizii ale echipamentelor de înalt tensiune montate pe acoperi ul locomotivelor i ramelor
electrice - RAc.
Art. 43. - Revizia planificat a locomotivei se efectueaz în unit i de trac iune amenajate i dotate
corespunz tor, la intervale de timp stabilite prin reglement ri specifice, pentru fiecare tip de
locomotiv .
Art. 44. - (1) Revizia intermediar a locomotivei se execut în unit i de trac iune, pe liniile special
destinate în acest scop.
(2) Locomotivele trebuie s fie introduse pentru revizie intermediar într-o unitate de trac iune cel
pu in o dat la apte zile.
(3) Revizia intermediar se efectueaz la solicitarea revizorului de locomotiv i cuprinde:
a) verific rile pieselor, instala iilor i agregatelor cuprinse în procesul tehnologic de revizie
intermediar ;
b) remedierea defec iunilor la piesele, instala iile i agregatele la care au ap rut probleme în
exploatarea locomotivei, semnalate de c tre mecanic în carnetul de bord al locomotivei i de c tre
revizorul de locomotiv în nota de comand ;
c) probe tehnologice de func ionare ale tuturor instala iilor de siguran a circula iei i de înregistrare a
parametrilor de func ionare a locomotivei, instalate pe locomotiv , în conformitate cu reglement rile
specifice pentru tipul de instala ie respectiv;
d) alte verific ri, m sur tori i probe cuprinse în reglement rile specifice în vigoare.
(4) Procesul tehnologic de revizie intermediar se întocme te de c tre OTF/OMF proprietar al
locomotivei i se aplic indiferent de unitatea de trac iune unde se efectueaz revizia intermediar .
(5) Procesul tehnologic de revizie intermediar trebuie s cuprind necondi ionat verific ri i probe
de func ionare ale pieselor, instala iilor i echipamentelor a c ror lips sau defectare interzic ie irea
locomotivei din unit i de trac iune pentru remorcarea trenurilor sau manevr , precum i verificarea
instala iei pneumatice i de frân a locomotivei, conform Anexei 7.
(6) Data i ora efectu rii reviziei intermediare se consemneaz sub semn tur de c tre personalul
tehnic de specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.
Art. 45. - (1) Revizia echipamentelor de înalt tensiune montate pe acoperi ul locomotivelor i
ramelor electrice - RAc - se efectueaz de c tre personal tehnic de specialitate, pe liniile special
destinate în acest scop în unit ile de trac iune i dotate corespunz tor.
(2) Revizia echipamentelor de înalt tensiune montate pe acoperi ul locomotivelor i ramelor
electrice - RAc - se efectueaz la un interval de cel mult apte zile, conform procesului tehnologic
întocmit de OTF/OMF proprietar al locomotivei, indiferent de unitatea de trac iune unde se efectueaz
respectiva revizie.
(3) Data i ora efectu rii RAc se consemneaz sub semn tur de c tre personalul tehnic de
specialitate care a efectuat-o, în caietul de bord al locomotivei.
(4) Este interzis ie irea din unit i de trac iune a locomotivelor i ramelor electrice dac termenul
pentru RAc, expir pân la data programat de intrare a locomotivei/ramei electrice în urm toarea
unitate de trac iune unde poate efectua RAc.
Art. 46. - (1) În linie curent sau în sta ii, personalul de locomotiv trebuie s fac verific ri denumite în continuare verific ri tehnice la locomotiv - privind modul de func ionare a anumitor
instala ii i agregate, conform prevederile prezentelor instruc iuni i a reglement rilor specifice în
vigoare pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor. Scopul acestor verific ri tehnice este de a constata
defectele vizibile i/sau sesizabile care pot periclita siguran a circula iei i securitatea transporturilor.
(2) Verific rile tehnice la locomotiv se efectueaz de c tre personalul de locomotiv , astfel:
a) în parcurs, de c tre mecanicul ajutor;
b) în sta iile din parcurs în care trenul are oprire mai mare de 3 minute, de c tre mecanicul de
locomotiv ;
c) în unit ile de trac iune sau sta iile unde se face numai schimbul personalului de locomotiv , de
tre mecanicul de locomotiv care pred serviciul împreun cu mecanicul de locomotiv care preia
serviciul.

14

(3) Orice verificare tehnic la locomotiv se efectueaz cu respectarea strict a reglement rilor
specifice i a normelor de protec ie a muncii în vigoare pentru fiecare tip de locomotiv în parte.
(4) În timpul verific rilor tehnice la locomotiv se admite oprirea motorului diesel, respectiv
deconectarea locomotivei electrice de la re eaua de energie electric de trac iune, numai dac acest
lucru nu pericliteaz siguran a circula iei.
(5) În cadrul verific rilor tehnice la locomotiv se verific în func ie de tipul i dot rile vehiculului
feroviar motor dup caz, urm toarele:
a) starea motorului diesel, presiunile i temperaturile lichidului de r cire i a lubrifian ilor la
locomotivele cu motoare diesel;
b) zgomote anormale în func ionarea motorului diesel, respectiv a motoarelor i generatoarelor
electrice;
c) etan eitatea instala iilor sub presiune (lichide de r cire, aer comprimat, lubrifian i);
d) supraînc lziri ale agregatelor de for
i ale cablajelor electrice aferente;
e) starea transmisiei, temperatura i presiunea uleiului din transmisia hidraulic
i la reductorulinversor;
f) nivelul i temperatura uleiului din cuva transformatorului principal, la locomotivele i ramele
electrice;
g) starea blocurilor de aparate i a ma inilor electrice;
h) starea de înc rcare a bateriilor de acumulatoare;
i) starea cuzine ilor, respectiv a rulmen ilor de osie;
j) starea bandajelor, prin lovirea cu ciocanul. În cazul sunetului dubios, se verific obligatoriu dac
acestea nu prezint unul din defectele men ionate în Anexa 6;
k) starea suspensiei i a pieselor suspendate;
l) func ionarea aparatelor de m sur i control, inclusiv a instala iilor de m sur i înregistrare a
vitezei;
m) func ionarea l mpilor de control din cabina locomotivei i a luminilor de semnalizare a
locomotivei, inclusiv a farului central;
n) verificarea st rii de integritate a sigiliilor aparatelor;
o) starea dispozitivului de siguran
i vigilen , f
a desc rca conducta general de aer, când
locomotiva este legat la tren i frân ;
p) func ionarea pantografelor la locomotivele i ramele electrice.
(6) Verific rile tehnice la locomotiv efectuate în sta ii se vor începe numai dup ce locomotiva i
trenul au fost asigurate contra pornirii din loc, conform reglement rilor în vigoare.
(7) Personalul de locomotiv trebuie s verifice toate subansamblurile vizibile i accesibile ale
locomotivei, f
demont ri de piese,
(8) Volumul verific rilor tehnice care se efectueaz în timpul opririlor în sta ie, se va extinde în
func ie de timpul de sta ionare, îns personalul de locomotiv î i va organiza activitatea astfel încât
locomotiva s poat fi pus în stare de serviciu în orice moment.
(9) La locomotivele/automotoarele dotate cu instala ii computerizate de supraveghere a parametrilor
de func ionare, se vor efectua verific rile prev zute în reglement rile specifice de exploatare a
respectivei locomotive/automotor.
(10) Orice neregul va fi consemnat în carnetul de bord al locomotivei, în vederea remedierii cu
ocazia primei intr ri a locomotivei într-o unitate de trac iune organizat i dotat corespunz tor.
Art. 47. - (1) În situa ia în care personalul de locomotiv constat nereguli în func ionarea
agregatelor, echipamentelor sau instala iilor de pe locomotiv , în timpul remorc rii trenului sau la
manevr , respectiv cu ocazia verific rilor tehnice la locomotiv , va lua m suri de remediere, dar numai
în conformitate cu ghidurile/îndrum toarele de exploatare, i numai cu respectarea normelor de
protec ie a muncii.
(2) Dac personalul de locomotiv nu poate remedia neregulile ap rute în func ionarea locomotivei
în cel mult 15 minute de la constatarea acestora, mecanicul de locomotiv va solicita locomotiv de
ajutor, la cea mai apropiat sta ie, conform reglement rilor specifice în vigoare, dup care se poate
continua remedierea defec iunilor ap rute.
(3) Dac personalul de locomotiv reu
te remedierea defec iunilor, mecanicul poate renun a la
locomotiva de ajutor solicitat , conform reglement rilor specifice în vigoare.
(4) Este interzis punerea în mi care a trenului sau locomotivei dup solicitarea locomotivei de
ajutor, pân la primirea acceptului de renun are la aceasta, transmis mecanicului conform
reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 48. - (1) Personalul de locomotiv care particip la efectuarea probelor func ionale locomotivei
dup efectuarea repara iilor planificate, va efectua o verificare tehnic privind modul de func ionare a
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instala iilor i agregatelor de pe locomotiv în conformitate cu prevederile prezentelor instruc iuni i a
reglement rilor specifice în vigoare pentru fiecare tip de locomotiv /automotor.
(2) Orice nereguli constatate cu ocazia verific rii efectuate de personalul de locomotiv conform alin.
(1) va fi adus la cuno tin personalului tehnic de specialitate pentru remediere. Personalul care va
efectua recep ia din punct de vedere tehnic, va verifica modul de remediere a neregulilor constatate
de personalul de locomotiv .
Partea a III-a
Organizarea circula iei trenurilor
CAPITOLUL I
Puncte de sec ionare, posturi de mi care.
Sisteme de organizare a circula iei trenurilor
Art. 49. - (1) Circula ia trenurilor se face la distan e separate prin puncte de sec ionare, iar în cazuri
excep ionale, la interval de timp.
(2) Punctele de sec ionare sunt:
a) sta iile;
b) haltele de mi care;
c) posturile de mi care în linie curent ;
d) semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat - denumit în continuare BLA.
(3) Se consider puncte de sec ionare i semnalele de parcurs din sta ii.
(4) În sensul prezentelor instruc iuni, prin sta ii se în eleg i haltele de mi care.
(5) Posturile de mi care din linie curent sunt puncte de sec ionare care deservesc ramifica ii în alte
direc ii de mers, ramifica ii din linie curent care deservesc linii apar inând operatorilor economici,
travers ri, înc lec ri i desc lec ri de linii.
(6) Sta iile, haltele de mi care i posturile de mi care din linie curent sunt deservite de c tre IDM,
exceptând punctele de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat a circula iei trenurilor, care
sunt deservite de c tre agen i.
Art. 50. - (1) În linie curent pot func iona i posturi ajut toare de mi care care deservesc jonc iuni
ale liniilor operatorilor economici. Acestea nu sunt acoperite de semnale, nu sunt puncte de sec ionare
i servesc pentru eliberarea liniei curente, dup gararea convoiului de manevr pe linia operatorului
economic.
(2) Postul ajut tor de mi care este deservit de c tre IDM, cu excep ia posturilor ajut toare de
mi care situate pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor care sunt deservite de
agen i.
(3) În unele cazuri, între punctele de sec ionare pot exista posturi de macazuri în linie curent ,
afiliate unei sta ii i destinate deservirii unei linii de cale ferat apar inând unui gestionar al
infrastructurii feroviare private racordate din linie curent . Acestea nu sunt puncte de sec ionare.
Reglement ri de am nunt privind deservirea i func ionarea posturilor de macazuri din linie curent se
stabilesc în PTE al sta iei de care apar in.
Art. 51. - (1) Limitele incintei unei sta ii sunt semnalele de intrare din ambele capete ale acesteia.
(2) Pe liniile duble, în cazul în care nu exist semnal de intrare pentru circula ia de pe linia fals ,
respectiv pentru linia din stânga a c ii duble, semnalele de intrare în sensul normal de circula ie a
trenului delimiteaz incinta sta iei pentru ambele linii.
(3) Pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor, în cazul sta iilor neînzestrate cu
semnale de intrare, delimitarea incintei sta iei se face prin indicatoarele permanente de acoperire ale
punctelor de sec ionare.
(4) Por iunea de linie cuprins între semnalele de intrare a dou sta ii consecutive se nume te linie
curent .
Art. 52. - (1) Din punct de vedere al execut rii serviciului, fiecare punct de sec ionare cu excep ia
semnalelor luminoase de trecere ale BLA precum i fiecare tren trebuie s fie sub conducerea unei
singure persoane.
(2) În punctele de sec ionare i posturile din linia curent , deservite de IDM, care nu sunt situate pe
sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor, dreptul de a manipula instala iile de siguran a
circula iei, de a cere i de a ob ine cale liber , de a dispune executarea tuturor obliga iilor legate de
primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei, precum i alte opera iuni de
exploatare, revine IDM, denumit în continuare IDM dispozitor.
(3) În punctele de sec ionare situate pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor,
asupra primirii i expedierii trenurilor decide operatorul de circula ie.
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(4) În linie curent , asupra continu rii mersului trenului oprit dispune eful de tren. Mecanicul,
personalul de tren, personalul de manevr i personalul din activitatea de linii este obligat s execute
dispozi iile efului de tren.
(5) Asupra trenului aflat în mers precum i asupra continu rii mersului trenului oprit care nu este
deservit de ef de tren dispune mecanicul locomotivei de remorcare a trenului.
Art. 53. - (1) În func ie de instala iile cu care sunt înzestrate sta iile i liniile curente, pentru
organizarea circula iei trenurilor se utilizeaz urm toarele sisteme:
a) circula ia trenurilor pe baza în elegerii telefonice - cale liber ;
b) circula ia trenurilor pe baz de BLA;
c) circula ia trenurilor pe baz de bloc de linie semiautomat;
d) circula ia trenurilor pe baz de instala ie dispecer, cu sau f
tehnic de calcul - conducerea
circula iei trenurilor i dispunerea execut rii manevrelor se face de la un post central, de la care sunt
ac ionate prin telecomand macazurile i semnalele din sta ii i din linie curent ; circula ia trenurilor
dup sistemul dispecer între punctele de sec ionare se face pe baza BLA;
e) conducerea centralizat a circula iei trenurilor - dup ordinele date direct de operatorul de la
regulatorul de circula ie - pe anumite sec ii de circula ie stabilite de administratorul infrastructurii
feroviare publice.
(2) Circula ia trenurilor dup sistemul în elegerii telefonice se face la interval de puncte de
sec ionare, pe baz de cale liber .
(3) Pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA, circula ia trenurilor se face la intervale de sector de
bloc.
(4) Pe sec iile de circula ie înzestrate cu instala ii de bloc de linie semiautomat, circula ia trenurilor
se face la interval de sta ie.
(5) Avizarea mecanicului de locomotiv privind condi iile de circula ie în cazul scoaterii din func iune
a BLA, respectiv în cazul trecerii accidentale de la sistemele de circula ie prev zute la alin. (1) lit. b),
c), sau d) la sistemul de circula ie al trenurilor pe baza în elegerii telefonice - cale liber , se face prin
ordin de circula ie.
CAPITOLUL II
Numerotarea trenurilor
Art. 54. - (1) Numerotarea trenurilor de c tori i marf pe re eaua CFR se face conform
reglement rilor specifice întocmite de c tre administratorul infrastructurii feroviare publice, de acord cu
reglement rile interna ionale.
(2) Fiec rui tren i se atribuie un num r stabilit prin graficul de circula ie a trenurilor.
(3) Regula general în numerotarea trenurilor este:
a) în sensul de la Bucure ti - num r f
so ;
b) în sensul spre Bucure ti - num r cu so .
(4) Pentru trenurile neprev zute în graficul de circula ie a trenurilor, numerele se atribuie prin
dispozi ia de punere în circula ie a trenurilor respective.
(5) În anumite cazuri, numerele trenurilor de c tori i marf pot fi precedate de un indicativ sau
urmate de o cifr .
CAPITOLUL III
Mersul trenurilor
Art. 55. - (1) Fiecare tren trebuie s poarte un num r i s circule dup un mers dinainte stabilit.
Mersul trenurilor se stabile te prin graficul de circula ie i este prev zut în livretele cu mersul
trenurilor.
(2) Circula ia trenurilor prev zute în graficul de circula ie i a celor suplimentare se aduce la
cuno tin a personalului interesat, astfel:
a) prin livretele cu mersul trenurilor;
b) prin programul de circula ie, periodic;
c) prin dispozi ie scris a operatorului de circula ie, ori de câte ori intervin anul ri sau supliment ri de
trenuri fa de programul de circula ie zilnic.
(3) Con inutul i forma livretelor de mers se stabilesc de întocmitorul planului de mers, conform
reglement rilor specifice în vigoare. Livretele se editeaz de administratorul infrastructurii feroviare
publice i se pun la dispozi ia operatorilor de transport feroviar.
(4) Extrase din mersul trenului din livret pot fi utilizate pentru trenul respectiv numai dac acestea
con in toate informa iile cuprinse în livretul de mers.
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Art. 56. - În toate cazurile de circula ie a trenurilor suplimentare, pentru care nu se întocme te un
mers special, mecanicul este în tiin at, asupra condi iilor în care circul trenurile suplimentare, prin
ordin de circula ie în care se specific : "... circula i În condi iile de circula ie din livret ale trenului num rul .....", precum i alte condi ii de circula ie - ora de plecare, suprimarea unor opriri, dac este
cazul.
CAPITOLUL IV
Suprimarea opririlor. Anularea trenurilor.
Circula ia timpurie a trenurilor
Art. 57. - (1) Pentru trenurile de marf , pentru garniturile goale de c tori precum i pentru anumite
trenuri de c tori prev zute în livretele cu mersul trenurilor, în caz de necesitate se admite
suprimarea unor opriri sau circula ia timpurie - înainte de ora prev zut în mers.
(2) Se interzice suprimarea opririi trenurilor de c tori i mixte în sta iile în care mersul prevede
oprire, cu excep ia cazurilor prev zute în reglement rile specifice în vigoare.
(3) Anumite trenuri de c tori prev zute în livretele cu mersul trenurilor pot circula f
oprire prin
punctele de sec ionare în care mersul acestora prevedea oprire impus prin grafic - f
urcare/coborâre c tori - atunci când aceast oprire nu mai este necesar . În acest caz trenul poate
circula timpuriu pân la prima sta ie în care acesta are oprire, conform dispozi iei operatorului de
circula ie.
(4) Trenul timpuriu circul cu num rul trenului prev zut în grafic i are condi iile de circula ie
prev zute în mersul trenului care prin grafic circul regulat, dac nu se dispune altfel prin dispozi ia
operatorului de circula ie.
(5) Circula ia timpurie, suprimarea opririi, noile condi ii de circula ie ale trenului i ora real a plec rii
se aduc la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie, înmânat de IDM în ultima sta ie cu oprire.
(6) Circula ia timpurie i suprimarea opririi trenurilor de marf , în sta iile la care semnalul de intrare
indica ii asupra semnalului de ie ire, se face în baza indica iei de liber a semnalului de ie ire. În
aceste cazuri nu mai este necesar avizarea prin ordin de circula ie a mecanicului.
Art. 58. - (1) În cazul circula iei trenurilor de marf prin sta iile înzestrate cu semnal de intrare care
indica ii asupra pozi iei semnalului de ie ire, trecerea trenului f
oprire, se face numai pe baza
indica iei de "liber" a semnalului de ie ire.
(2) În cazul circula iei trenurilor f
oprire prin sta iile neînzestrate cu semnal de ie ire, IDM trebuie
dea semnalul "trecerea f
oprire a trenului" înainte ca trenul s dep easc primul aparat de cale
de la intrare, respectiv la apari ia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pân la primul aparat de
cale, postându-se astfel încât s fie perceput de c tre mecanic; dup aceasta IDM se deplaseaz la
locul stabilit pentru supravegherea prin defilare a trenului.
CAPITOLUL V
Opriri neprev zute în graficul de circula ie
Art. 59. - În cazul în care necesit ile de exploatare impun oprirea trenului într-o sta ie prin care
urma s treac f
oprire, se procedeaz astfel:
a) în sta iile înzestrate cu instala ii de centralizare electrodinamic - denumite în continuare CED - i
cu instala ii de centralizare electronic - denumite în continuare CE -, precum i în sta iile ale c ror
semnale de intrare dau indica ii asupra semnalului de ie ire, oprirea trenului în sta ie se face pe baza
indica iei date de semnalul de intrare i a semnalului de ie ire aflat în pozi ie de oprire;
b) în sta iile în care semnalul de intrare nu d indica ii asupra semnalului de ie ire, IDM din ultima
sta ie cu oprire aduce la cuno tin a mecanicului, prin ordin de circula ie, oprirea neprev zut a
trenului. În cazul în care necesitatea opririi trenului a intervenit dup plecarea din ultima sta ie cu
oprire, IDM din sta ia în care se impune oprirea acestuia, opre te trenul la semnalul de intrare i numai
dup ce s-a convins personal sau prin raportarea revizorului de ace, a acarului, a agentului postului de
barier sau a mecanicului, dup caz, prin instala ii de telecomunica ii - TC, c trenul este oprit, pune
semnalul de intrare pe liber. Modul în care se convinge IDM c trenul este oprit la semnalul de intrare,
se stabile te în PTE.
CAPITOLUL VI
Reguli generale de compunere i legare a trenurilor
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Art. 60. - (1) Se nume te tren, un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele i de
locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap i fine de tren i deservit de cel pu in doi
agen i, din care unul este mecanicul de locomotiv .
(2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, utilaje automotoare pentru mecanizare denumite în
continuare UAM - cu sau f
vagoane, precum i locomotivele izolate sunt considerate tot trenuri.
Art. 61. - (1) Fiecare tren trebuie s fie compus potrivit reglement rilor specifice în vigoare, precum
i a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor i în livretele cu mersul trenurilor.
(2) Datele privind compunerea trenurilor - num rul de vagoane i num rul de osii, tonajul de
remorcat, masa frânat real , masa frânat necesar de frânat i lungimea trenului - vor fi trecute în
foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor care remorc trenul.
Art. 62. - Pentru trenurile de marf prev zute s circule în rangul VII, în cazul în care în sta iile din
parcurs în care se efectueaz ata ri/deta ri de vagoane nu exist revizor tehnic de vagoane, se
admite ca verificarea condi iilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, s se fac de
tre personalul de specialitate al OTF/OMF, autorizat s efectueze probele de frân . În cazul în care
acest personal nu poate decide dac unele vagoane pot circula în compunerea trenului, solicit
mecanicului s i dea avizul asupra introducerii acestor vagoane în tren; avizul mecanicului se d în
scris, în rubrica "Men iuni asupra trenurilor" din foaia de parcurs a locomotivei, iar vagoanele pentru
care mecanicul nu i-a dat avizul c pot circula în tren, se re in în sta ie.
Art. 63. - Condi iile de circula ie stabilite de c tre revizorul tehnic de vagoane, respectiv de c tre
personalul tehnic de specialitate, în avizul scris dat pentru introducerea în trenuri a vehiculelor
feroviare care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, se aduc la cuno tin a mecanicului, de
tre IDM, prin ordin de circula ie.
Art. 64. - Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase
din categoria "explozibile", IDM avizeaz mecanicul prin ordin de circula ie.
Art. 65. - (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, numai dup ce garnitura a
fost asigurat contra fugirii.
(2) În cazul dezleg rii locomotivei împing toare legate la tren i frân , agentul OTF/OMF care
efectueaz aceast opera iune are obliga ia s pun cupla vagonului de semnal în cârligul de
trac iune, semiacupl rile în suporturi i s semnalizeze regulamentar trenul.
CAPITOLUL VII
Documentele înso itoare ale trenului
Art. 66. - Fiecare tren trebuie s fie înso it de urm toarele documente:
a) foaia de parcurs a locomotivei - conform Anexei 1;
b) ar tarea vagoanelor trenului - conform Anexei 8;
c) nota de repartizare a frânelor de mân - numai pentru trenurile de marf - conform Anexei 9;
d) documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenului, conform
reglement rilor specifice.
Art. 67. - (1) Foaia de parcurs a locomotivei se întocme te, se completeaz i se manipuleaz ,
dup caz, conform reglement rilor cuprinse în Anexa 1.
(2) Datele consemnate în foaia de parcurs se certific prin semn tur de c tre personalul care
efectueaz înscrierea i prin aplicarea tampilei corespunz toare postului, dac aceasta exist .
(3) În cazul în care personalul care completeaz foaia de parcurs nu are tampil , certificarea
datelor se face prin înscrierea în clar a numelui, prenumelui, func iei i prin semn tura acestuia.
(4) În timpul circula iei trenului, foaia de parcurs se p streaz la mecanicul locomotivei.
Art. 68. - (1) Nota de repartizare a frânelor de mân se completeaz de c tre IDM, înainte de
expedierea trenului i se înmâneaz efului de tren sau mecanicului locomotivei care remorc trenul
în cazul în care trenul nu este deservit de ef de tren, pentru a se putea strânge frânele de mân
necesare men inerii pe loc.
(2) În cazul trenurilor remorcate cu multipl trac iune i f
ef de tren, nota de repartizare a
frânelor de mân se pred mecanicului locomotivei din capul trenului. Dup deta area locomotivei de
multipl trac iune, nota de repartizare a frânelor de mân se pred mecanicului locomotivei care
remorc trenul în continuare.
Art. 69. - (1) La trenurile deservite de ef de tren, originalul ar rii vagoanelor i dup caz,
pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau acestuia.
(2) La trenurile f
ef de tren, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se
sigileaz
i se pred mecanicului, împreun cu originalul ar rii vagoanelor, f
semn tur de
primire. În cazul trenurilor remorcate cu multipl trac iune i f
ef de tren, pachetul cu documentele
i originalul ar rii vagoanelor se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.
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(3) Mecanicul care remorc un tren de marf care nu este deservit de ef de tren nu va pleca cu
trenul din sta ie dac nu se afl în posesia ar rii vagoanelor i a pachetului cu documente.
(4) În sta iile în care se schimb locomotiva trenului, precum i în sta ia final , se interzice
mecanicului s plece cu locomotiva din sta ie dac nu a predat ar tarea vagoanelor i pachetul cu
documente c tre agentul OTF stabilit în PTE; în situa iile schimbului de locomotiv sau în cazul
scoaterii locomotivei de pe tren, în sta ii f
personal al OTF, ar tarea vagoanelor i pachetul cu
documente se predau c tre personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în
PTE.
CAPITOLUL VIII
Deservirea i echiparea trenurilor
Art. 70. - (1) Trenurile trebuie s fie deservite de c tre cel pu in doi agen i, din care unul este
mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, ef de tren sau un alt agent autorizat
pentru a executa func ia de ef de tren. În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu
calculator de bord care permite efectuarea probelor de frân de c tre mecanic din postul de
conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizat pentru manipularea
instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru men inerea pe loc a
acestora la manevr i/sau în circula ia trenurilor în cazul conducerii simplificate. Prin ef de tren, în
în elesul prezentelor instruc iuni, se în elege i eful de manevr de sec ie.
(2) Trenurile care pot fi conduse i deservite de cel pu in un agent - mecanicul de locomotiv sau
conduc torul vehiculului feroviar - sunt:
a) automotoarele i ramele electrice sau diesel;
b) UAM cu sau f
vagoane;
c) locomotiva izolat .
(3) Echipamentele i/sau dispozitivele de siguran
i vigilen din dotarea vehiculelor feroviare
prev zute la alin. (2) lit. a), b) i c), trebuie s îndeplineasc cerin ele obligatorii impuse, s fie în stare
de func ionare i în ac iune.
(4) Trenurile de marf pentru care s-au prev zut ata ri/deta ri de vagoane în sta iile din parcurs,
pot fi deservite de partid de manevr pe sec ie. În cazul în care aceste trenuri nu sunt deservite de
partide de manevr pe sec ie, operatorul de transport feroviar este obligat s asigure partida de
manevr în sta iile respective.
Art. 71. - (1) Trenurile de marf se îndrum de regul , f
agent la urm .
(2) Îndrumarea trenurilor de marf cu agent la urm este obligatorie în cazurile în care:
a) lungimea trenului este mai mare decât lungimea maxim admis pe sec ia de circula ie pe care
circul trenul;
b) declivitatea sec iei de circula ie, indiferent de sensul de circula ie este mai mare de 210/00 i trenul
nu are locomotiv împing toare legat la tren i frân ;
c) nu sunt asigurate condi iile de deplasare a celui de al doilea agent al trenului în cazul opririi
neprev zute a trenului în linie curent , de la locomotiv la urma trenului, în timp de cel mult 12 minute;
por iunile de linie pe care nu sunt asigurate aceste condi ii se stabilesc de administratorul
infrastructurii feroviare i se comunic operatorilor de transport feroviar care remorc trenuri pe
por iunea de sec ie respectiv .
(3) ABROGAT
Art. 72. - Dac eful de tren devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului, atribu iile sale sunt
preluate de:
a) un alt agent stabilit de c tre OTF, la îndrumarea din sta ia de domiciliu;
b) mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic i ef de tren - pân la prima
sta ie din parcurs, în care acesta opre te trenul chiar dac nu are oprire, aducând cazul la cuno tin a
IDM; acesta avizeaz operatorul de circula ie în vederea în tiin rii OTF, pentru remedierea
neajunsului.
Art. 73. - (1) Frânele de mân necesare asigur rii men inerii trenului pe loc se stabilesc de c tre
IDM la îndrumarea trenului, prin nota de repartizare a frânelor de mân pentru men inerea pe loc i se
repartizeaz de c tre:
a) mecanic, pentru mecanicul ajutor i al i agen i ai trenului, dac ace tia exist ;
b) eful de tren, dac exist , pentru agen ii din partida de tren (de manevr ).
(2) ABROGAT
Art. 74. - În timpul parcursului, agen ii din partida de manevr a trenului care manevreaz pe sec ie
au locul stabilit, de regul , în vagonul de serviciu, în cazul în care nu se asigur vagon de serviciu,
OTF poate dispune ca partida de manevr s aib locul stabilit în cabina locomotivei din care nu se
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conduce trenul sau în cabina de conducere la locomotivele dotate cu o singur cabin , cu respectarea
reglement rilor în vigoare privind accesul pe locomotiv .
Art. 75. - Locomotivele izolate, precum i alte vehicule feroviare motoare se semnalizeaz de c tre
mecanicul ajutor sau de c tre mecanic în cazul deservirii locomotivelor numai de c tre mecanic.
CAPITOLUL IX
Restric ii de vitez
Art. 76. - (1) Toate restric iile de vitez prev zute, din linie curent
i de pe liniile de primireexpediere, se aduc la cuno tin a mecanicului prin Buletinul de avizare a restric iilor de vitez - denumit
în continuare BAR.
(2) Buletinul de avizare a restric iilor de vitez se întocme te pentru fiecare decad a lunii i
cuprinde restric iile de vitez care sunt pe teren în decada respectiv .
(3) Restric iile de vitez care nu sunt cuprinse în BAR, cele modificate fa de BAR precum i orice
nepotrivire între prevederile din BAR i situa ia de pe teren - treapt de vitez superioar sau
inferioar celei indicate pe teren, pozi ie kilometric diferit a por iunii de linie cu restric ie i alte
asemenea - se aduc la cuno tin a personalului de locomotiv prin ordin de circula ie de c tre IDM din
sta ia de compunere a trenului sau de c tre IDM din ultima sta ie cu oprire a trenului. Avizarea
mecanicilor cu privire la restric iile de vitez în sta iile care au posturi deservite de IDM exteriori, se
face prin ordin de circula ie înmânat de c tre ace tia, din ordinul IDM dispozitor.
(4) Toate locomotivele, automotoarele i celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de c tre
OTF/OMF sau operatorii economici care desf oar opera iuni de transport feroviar care de in i/sau
exploateaz respectivele vehicule feroviare, fiind interzis îndrumarea acestora în sta ie f
BAR.
(5) În cazul în care, în parcurs, locomotiva nu are BAR corespunz tor sec iei pe care urmeaz s
circule, la solicitarea mecanicului IDM înmâneaz acestuia un ordin de circula ie prin care îi comunic
toate restric iile de vitez existente pe sec ia de circula ie respectiv sau face men iunea c nu sunt
restric ii de vitez prev zute în BAR. În acest caz operatorul de circula ie este avizat în scris despre
restric iile de vitez care au fost avizate mecanicului.
(6) Este interzis introducerea altor restric ii de vitez în afara celor cuprinse în BAR valabil în
decada respectiv , cu excep ia celor neprev zute i a celor pentru protec ia echipelor de lucru,
(7) Restric iile de vitez de pe liniile sta iei, altele decât liniile de primire-expediere, precum i cele
de pe liniile ferate industriale pe care manevra este executat cu mijloace i personal apar inând
OTF/OMF sau operatori economici, nu se trec în BAR. Aceste restric ii se aduc la cuno tin
personalului de locomotiv prin ordin de circula ie, în care se precizeaz locul unde se afl por iunea
de linie sl bit i viteza de circula ie maxim admis .
(8) În cazul locomotivelor de manevr din sta iile tehnice i de triaj, ordinul de circula ie pentru
avizarea restric iilor de vitez se poate emite cu valabilitate pentru întreaga tur de serviciu a IDM.
Art. 77. - La trenurile de marf care circul pe sec ii de circula ie în care sta iile sunt dotate cu
semnale de intrare care dau indica ii asupra pozi iei semnalului de ie ire, avizarea restric iilor de vitez
necuprinse în BAR sau modificate fa de BAR se face de c tre IDM din sta ia cap de sec ie sau din
sta ia de formare a trenului, pentru întreaga distan , pân la urm toarea sta ie cap de sec ie, în care
trenul are prev zut oprire sau pân la sta ia de descompunere în cazul în care aceasta este situat
înaintea ultimei sta ii cap de sec ie.
Art. 78. - În cazul în care, în timpul unei ploi toren iale, apa dep
te suprafa a de rulare a inei,
mecanicul ia m suri de oprire a trenului pân la sosirea personalului de între inere a c ii care va stabili
condi iile de circula ie.
CAPITOLUL X
Ordinul de circula ie
Art. 79. - (1) Ordinul de circula ie este un formular tipizat i înseriat, prin care se aduc în scris, la
cuno tin a mecanicului i dup caz, conduc torului manevrei, condi ii în leg tur cu circula ia trenurilor
i/sau executarea manevrei.
(2) În ordinul de circula ie se înscriu urm toarele condi ii:
a) restric iile de vitez necuprinse în BAR;
b) restric iile de vitez modificate fa de BAR;
c) pozi ia kilometric a antierelor mobile pentru restric iile de vitez cuprinse în BAR;
d) condi ii de circula ie, de manevr sau men iuni rezultate din cazurile prev zute în instruc iunile de
serviciu;
e) alte condi ii i/sau men iuni în leg tur cu circula ia i manevra.
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(3) Ordinul de circula ie se înmâneaz mecanicului în toate cazurile prev zute în reglement rile
specifice în vigoare, prev zute în Anexa 10.
(4) În afar de cazurile prev zute în Anexa 10, mecanicul de locomotiv este avizat prin ordin de
circula ie i despre situa iile în care siguran a circula iei impune s se ia anumite m suri, despre care
acesta trebuie s ia cuno tin .
Art. 80. - (1) În ordinul de circula ie întocmit pentru trenurile de c tori se înscriu toate condi iile de
circula ie care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului, pân la prima sta ie în care trenul are oprire,
conform mersului.
(2) În ordinul de circula ie întocmit pentru trenurile de marf i pentru cele care circul în condi iile
trenurilor de marf , condi iile de circula ie care trebuie aduse la cuno tin a mecanicului se înscriu
pentru întreaga distan de avizare.
Art. 81. - (1) Ordinul de circula ie se întocme te, de regul , în dou exemplare - unicatul i
duplicatul - prin copiere cu hârtie copiativ (indigo), completându-se cite , f
modific ri sau corecturi,
cu tampila subunit ii emitente i semn tura întocmitorului.
(2) În cazul în care ordinul de circula ie trebuie întocmit în mai multe exemplare se folosesc
formularele care se g sesc în continuare în carnet. Copiile întocmite trebuie s aib înscrise de c tre
întocmitor aceea i serie i num r cu unicatul, iar eventualul duplicat care r mâne necompletat, se
anuleaz .
(3) În cazul în care, din cauza întârzierii, trenul se îndrum dintr-o sta ie la o dat ulterioar celei în
care trebuia s circule, în ordinul de circula ie emis în sta ia respectiv se înscrie atât data în care
trenul trebuia s plece, cât i data real de plecare a trenului.
(4) Înmânarea ordinului de circula ie se face dup semnarea de c tre primitor a duplicatului exemplar care r mâne la carnet.
Art. 82. - (1) În cazul în care trenul circul cu multipl trac iune, unicatul ordinului de circula ie se
înmâneaz mecanicului locomotivei din capul trenului i câte o copie celorlal i mecanici, cu semn turi
de primire aplicate pe exemplarul care r mâne la carnet.
(2) În cazul remorc rii trenului cu multipl trac iune, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie
fie în tiin at prin ordin de circula ie despre: num rul locomotivelor de remorcare, seria i pozi ia
acestora, distan a pe care circul , precum i dac locomotiva împing toare este sau nu legat la tren
i frân .
(3) În cazul în care trenul circul cu locomotiv împing toare nelegat la tren, care urmeaz s se
înapoieze în sta ie, dup împingerea trenului pân la locul fixat din linie curent , se înmâneaz
mecanicului locomotivei împing toare o copie a ordinului de circula ie în care se men ioneaz
condi iile de circula ie prin împingere a trenului, locul din care urmeaz s se înapoieze din linie
curent i eventualele condi ii de circula ie la înapoiere; mecanicul locomotivei împing toare nelegat
la tren, nu va pleca din sta ie f
acest ordin de circula ie.
Art. 83. - (1) Ori de câte ori este necesar ca într-o sta ie din parcurs s se aduc în scris, la
cuno tin a mecanicului alte condi ii de circula ie, iar acesta este în posesia unui ordin de circula ie
emis anterior din care nu s-au consumat toate condi iile înscrise, trebuie s se emit un nou ordin de
circula ie în care se precizeaz atât noile condi ii de circula ie cât i cele r mase valabile. În acest caz,
ordinul de circula ie emis anterior se retrage i se ata eaz la duplicatul noului ordin de circula ie
emis.
(2) În cazul când ordinul de circula ie a fost înmânat mecanicului i se impune re inerea trenului în
sta ie, ordinul de circula ie trebuie retras imediat de la mecanic.
(3) În cazul opririi unui tren într-o sta ie în care nu este prev zut oprirea, ordinul de circula ie nu se
retrage i r mâne valabil, în continuare, în urm toarele cazuri:
a) atunci când condi iile de circula ie nu se schimb pân la sta ia în care trenul urmeaz s
opreasc ;
b) atunci când se emite un alt ordin de circula ie, în care s-au înscris condi ii de circula ie i manevr
cu caracter local, care î i pierd valabilitatea dup plecarea trenului din sta ia respectiv .
Art. 84. - (1) La trenurile de c tori i mixte, ordinul de circula ie se înmâneaz mecanicului de
tre IDM care expediaz trenul. La aceste trenuri, ordinul de circula ie se poate înmâna i dup ce
semnalul de ie ire a fost pus pe liber.
(2) La celelalte trenuri, ordinul de circula ie se înmâneaz din ordinul IDM dispozitor de c tre IDM
exterior sau de c tre alt agent al administratorul/gestionarului infrastructurii feroviare stabilit în PTE.
(3) Pe sec iile cu conducere centralizat a circula iei trenurilor, ordinul de circula ie se înmâneaz
mecanicului din dispozi ia operatorului de circula ie, de c tre agentul care expediaz trenul.
(4) Pentru trenurile cu ef de tren oprite în linie curent , ordinul de circula ie se întocme te i se
înmâneaz , atunci când este cazul, de c tre eful de tren din ordinul IDM sau din proprie ini iativ , în
conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.
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CAPITOLUL XI
Opera iuni preg titoare în vederea îndrum rii trenului
Art. 85. - (1) La sosirea în sta ie a locomotivei de remorcare a trenului, când se ata eaz la tren
locomotiva pentru remorcarea trenului/locomotivele pentru multipl trac iune, sau când IDM trebuie s
fac înscrieri în foaia de parcurs a locomotivei, mecanicul de locomotiv înmâneaz foaia de parcurs
IDM sau unui agent al sta iei/trenului prev zut în PTF, care se prezint în acest scop la locomotiv .
(2) Completarea foii de parcurs se face conform Anexei 1 i reglement rilor specifice în vigoare.
(3) În sta iile de îndrumare i în sta iile din parcurs, foaia de parcurs a locomotivei care remorc
trenul i foaia de parcurs a vagonului WIT se manipuleaz de impiegatul de mi care, eful de tren i
revizorul tehnic de vagoane, pentru completarea cu datele privind compunerea, revizia tehnic ,
frânarea i înc lzirea trenului, manevre executate, num r de vagoane, precum i alte date i
observa ii.
(4) Datele consemnate în foaia de parcurs vor fi certificate prin semn tura agentului care a f cut
înscrierea i prin aplicarea tampilei. Dac agentul nu are tampil , corectitudinea datelor înscrise în
foaia de parcurs se certific prin înscrierea în clar a numelui i prenumelui agentului care efectueaz
înscrierea datelor i prin semn tura acestuia.
(5) În sta iile unde se ata eaz la tren locomotiva/locomotivele pentru remorcarea trenului cu
multipl trac iune, IDM sau un agent al trenului/sta iei prev zut în PTE va înscrie în foaia de parcurs a
fiec rei locomotive datele referitoare la celelalte locomotive active din compunerea trenului, legate sau
nelegate la trenul respectiv.
(6) În sta iile de formare sau în care trenul a suferit modific ri în compunere, datele privind
compunerea i frânarea trenului se vor înscrie în foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor de
remorcare, dup ar tarea vagoanelor, de c tre IDM sau alt agent stabilit prin PTE, respectiv de eful
de tren sau eful de manevr de sec ie dac exist ; ar tarea vagoanelor va fi verificat în prealabil de
tre IDM. Datele înscrise în foaia de parcurs a locomotivei nu vor fi trecute i în ordinul de circula ie.
(7) În cazul trenurilor prev zute în livret s schimbe num rul în parcurs f
modificarea datelor
privind compunerea i frânarea trenului, completarea foii de parcurs se face de mecanicul de
locomotiv f
a mai fi necesar aplicarea tampilei.
(8) Foaia de parcurs completat cu datele cerute de reglement rile specifice în vigoare se
înmâneaz mecanicului de locomotiv de c tre IDM sau un agent al sta iei/al trenului, înainte de
expedierea trenului.
Art. 86. - (1) La trenurile de c tori compuse din vagoane echipate cu instala ii de climatizare i
surse de producere a tensiunilor pentru serviciile auxiliare alimentate cu tensiunea de 1500 V, legarea
conductei de înalt tensiune a trenului la locomotiva de remorcare se face în tot timpul anului.
(2) Când remorcarea trenurilor de c tori se face în multipl trac iune, alimentarea cu tensiunea de
1500 V a conductei de înalt tensiune a trenului se face de c tre locomotiva a doua în ordinea
ez rii în capul trenului, denumit în continuare locomotiv pentru multipl trac iune.
(3) Când locomotiva pentru multipl trac iune nu poate furniza tensiunea de 1500 V, alimentarea
conductei generale de înalt tensiune se face de c tre locomotiva din capul trenului, numai dac
instala iile locomotivei pentru multipl trac iune permit acest mod de lucru.
(4) Dac la trenurile de c tori, în afara locomotivei de remorcare i a locomotivei pentru multipl
trac iune se mai ata eaz în capul trenului o locomotiv inactiv conform reglement rilor specifice în
vigoare, locomotiva inactiv trebuie s îndeplineasc condi iile necesare pentru înc lzirea electric a
trenului de c tre locomotiva pentru multipl trac iune, respectiv de c tre locomotiva de remorcare.
(5) Atunci când la îndrumare sau în parcurs, la instala ia de alimentare cu tensiunea de 1500 V a
conductei de înalt tensiune a trenului apar defec iuni ce nu se pot remedia în timp de 10 minute,
mecanicul de locomotiv va aviza eful de tren i IDM despre situa ia ap rut ; IDM va comunica
imediat con inutul aviz rii operatorului de circula ie, care va dispune dup caz m surile ce se impun.
(6) Maneta de comutare a instala iei de alimentare cu tensiunea de 1500 V a conductei generale de
înalt tensiune a trenului i cheia cuplei electrice de înalt tensiune de la locomotiva/locomotivele care
nu alimenteaz cu energie conducta general de înalt tensiune a trenului se vor preda mecanicului
locomotivei care alimenteaz conducta general de înalt tensiune a trenului.
Art. 87. - (1) Înc lzirea trenurilor de c tori se face conform reglement rilor specifice în vigoare.
(2) Preînc lzirea înaintea îndrum rii i înc lzirea în parcurs a automotoarelor se va face de c tre
personalul care le deserve te.
Art. 88. - (1) Înainte de îndrumarea trenului, schimb toarele de regim "marf - persoane" sau
"marf - persoane - rapid" din instala iile de frân a locomotivelor active din compunerea trenului se
vor a eza în pozi ia corespunz toare felului de tren remorcat.
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(2) La locomotiva din capul trenului instala ia de control punctual a vitezei se va comuta în pozi ia
corespunz toare trenului remorcat, astfel:
a) în pozi ia "M" la trenurile de marf i similare lor;
b) în pozi ia "P" pentru trenurile de c tori i marf care circul cu viteza maxim prev zut în livret
de 100 km/h;
c) în pozi ia "R" la trenurile de c tori care circul cu vitez maxim prev zut în livret mai mare de
100 km/h.
(3) Instala iile de control punctual al vitezei din dotarea celorlalte locomotive din compunerea trenului
se vor scoate din func ie, conform prevederilor specifice fiec rei instala ii; în carnetele de bord ale
locomotivelor se vor face însemn rile corespunz toare, prev zute în Anexa 2 i în reglement rile
specifice în vigoare.
(4) Dac locomotivele sunt dotate cu instala ii de control continuu al vitezei trenurilor, se vor efectua
opera iunile prev zute în reglement rile specifice de exploatare a acestor instala ii.
(5) Dac locomotiva este dotat cu instala ii de înregistrare a parametrilor de func ionare a
locomotivei, mecanicul va efectua opera iunile de înregistrare a datelor cerute de reglement rile
specifice de exploatare ale instala iilor respective, dup caz.
Art. 89. - Înainte de îndrumarea trenului, mecanicul de locomotiv este obligat s verifice dac :
a) instala ia de înregistrare a parametrilor de func ionare a locomotivei este în stare corespunz toare
de func ionare i ceasul instala iei indic ora real ;
b) lungimea benzii înregistratoare este suficient - pentru instala iile dotate cu benzi înregistratoare starea acesteia, precum i, dac resortul de orologerie al mecanismului de indicare i înregistrare a
orei este strâns. Verific rile se vor efectua conform reglement rilor specifice fiec rei instala ii în parte;
c) au fost efectuate înscrisurile în foaia de parcurs a locomotivei conform reglement rilor specifice în
vigoare, inclusiv dac pe foaia de parcurs exist semn turile agen ilor autoriza i care au efectuat
revizia tehnic i proba frânelor la tren;
d) tonajul trenului înscris în foaia de parcurs nu dep
te tonajul înscris în livret i dac masa
frânat real a trenului este cel pu in egal cu masa frânat necesar de frânat, conform livretului de
mers;
e) presiunea aerului din instala ia pneumatic i de frân este la valoarea de regim;
f) parametrii de func ionare ai locomotivei/automotorului se încadreaz în valorile prescrise, inclusiv
valoarea curentului din circuitele alimentate din conducta general de înalt tensiune a trenului;
g) este în posesia documentelor trenului, în cazul trenurilor de marf nedeservite de ef tren,
conform art. 66 i dac în ar tarea trenului sau în nota de frâne sunt men iuni privind vagoane cu
sabo i din materiale compozite tip K sau L-L;
h) la locomotiva cu abur, dac focul este activat, cazanul alimentat suficient cu ap
i adus la
presiunea de regim.
Art. 90. - (1) Înainte de îndrumarea trenului, personalul de locomotiv consult i î i însu
te:
a) toate prevederile înscrise în livretul de mers la pagina corespunz toare trenului pe care urmeaz
-l remorce sau în condi iile în care urmeaz s circule. Se vor urm ri în mod deosebit sta iile în care
trenul are oprire, vitezele maxime de circula ie, timpii de mers, precum i celelalte înscrisuri legate de
circula ia trenului, consemnate în livretul de mers;
b) prevederile din BAR corespunz toare sec iei de circula ie pe care urmeaz s remorce trenul.
(2) În situa iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare, dup primirea unui ordin de
circula ie, personalul de locomotiv este obligat s i însu easc con inutul acestuia, în care scop,
mecanicul îl va citi cu voce tare mecanicului ajutor/fochistului, iar acesta va repeta con inutul cu voce
tare i va semna unicatul care r mâne la mecanic; în cazul conducerii simplificate obliga iile privind
ordinul de circula ie revin numai mecanicului de locomotiv .
CAPITOLUL XII
Reglement ri privind ocuparea liniei curente
Art. 91. - (1) Ocuparea liniei curente de c tre un tren se face numai în baza ordinului de plecare.
(2) Pentru trenurile de c tori sau mixte, ordinul de plecare se d astfel:
a) în sta ii înzestrate cu semnale de ie ire la fiecare linie, cu semnale de parcurs sau cu semnale de
ie ire de grup i indicator de linie aprins, prin:
- indica ia de liber a semnalului de ie ire de la linia de unde se expediaz trenul, a semnalului de
parcurs, respectiv a semnalului de ie ire de grup i indicatorul de linie aprins, indicând cifra
corespunz toare liniei de la care se expediaz trenul;
- semnalul "pornirea trenului" dat de IDM;
b) în sta ii cu semnal de ie ire de grup f
indicator de linie sau cu indicator de linie stins, prin:
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- indica ia de liber a semnalului de ie ire de grup f
indicator de linie sau cu indicator de linie stins
care deserve te linia de unde se expediaz trenul;
- ordinul de circula ie înmânat mecanicului în care se men ioneaz c trenul se expediaz cu
indicatorul de linie al semnalului de grup stins;
- semnalul "pornirea trenului" dat de IDM;
c) în sta ii înzestrate cu semafoare de ie ire de grup, prin:
- indica ia de liber a semaforului de ie ire de grup;
- semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM;
d) în sta iile f
semnal de ie ire de la linia de unde se expediaz trenul, prin semnalul "pornirea
trenului" dat de IDM;
e) în sta iile de pe sec iile cu sistem de circula ie dispecer sau în anumite sta ii înzestrate cu instala ii
CED i CE, aprobate de administratorul infrastructurii feroviare, prin:
- indica ia de liber a semnalului de ie ire,
- semnalul "pornirea trenului" dat de c tre un agent;
f) în haltele de c tori, în punctele de oprire în linie curent i în punctele de sec ionare de pe
sec iile cu sistem de circula ie dispecer f
IDM sau alt agent, precum i în cazurile de oprire
neprev zut a trenului în linie curent , prin semnalul «pornirea trenului», dat de c tre eful de tren,
sau, în cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea
probelor de frân de c tre mecanic din postul de conducere, de c tre conductorul de tren autorizat
pentru manipularea instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru
men inerea pe loc a acestora la manevr i/sau în circula ia trenurilor în cazul conducerii simplificate.
(3) În cazurile de la alin. (2), lit. b, c, i d, dac în sta ie se afl mai multe trenuri de expediat în
aceea i direc ie, IDM d semnalul "pornirea trenului" de lâng locomotiva trenului care se expediaz .
(4) Semnalul "pornirea trenului" pentru trenurile de c tori sau mixte se d dintr-un loc vizibil, astfel
încât s poat fi perceput în mod direct de c tre personalul aflat în cabina de conducere a
locomotivei.
(5) În cazul deservirii simplificate a locomotivei, când cl direa sta iei se afl pe partea stâng a
sensului de mers, mecanicul se deplaseaz în stânga cabinei de conducere a locomotivei pentru a
percepe semnalul "pornirea trenului", dat de c tre IDM sau un agent; mecanicul procedeaz în mod
similar i în cazul în care semnalul "pornirea trenului" este dat de c tre eful de tren, iar peronul se
afl pe partea stâng a sensului de mers.
Art. 92. - (1) La celelalte trenuri ordinul de plecare se d astfel:
a) în sta ii cu semnal de ie ire la fiecare linie - prin indica ia de liber a semnalului de ie ire;
b) în sta ii înzestrate cu semnale de ie ire de grup i indicator de linie aprins - prin indica ia de liber
a semnalului luminos de ie ire de grup i a indicatorului de linie aprins indicând num rul liniei de la
care se expediaz trenul;
c) în sta ii înzestrate semnale de ie ire de grup f
indicator de linie sau cu indicator de linie stins,
prin:
- indica ia de liber a semnalului de ie ire de grup, f
indicator de linie sau cu indicatorul de linie
stins;
- semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM, de lâng locomotiva trenului care se expediaz ;
- ordinul de circula ie înmânat mecanicului în care se men ioneaz c trenul se expediaz cu
indicatorul de linie al semnalului de grup stins;
d) în sta ii înzestrate cu semafoare de ie ire de grup, prin:
- indica ia de liber a semaforului de ie ire de grup;
- semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM, de lâng locomotiva trenului care se expediaz ;
e) în sta iile f
semnal de ie ire la linia de la care se expediaz trenul, prin semnalul "pornirea
trenului" dat de c tre IDM, de lâng locomotiva trenului care se expediaz .
(2) În cazurile prev zute la alin. (1) literele c) i d) când semnalul "pornirea trenului" nu poate fi dat
de c tre IDM de lâng locomotiva trenului care se expediaz , ordinul de plecare a trenului se d prin
ordin de circula ie cu men iunea "Liber la de la linia ... sta ia ......." înmânat mecanicului, din ordinul
IDM, de c tre un alt agent din subordinea sa.
(3) În cazul în care ordinul de circula ie a fost înmânat mecanicului i se impune re inerea trenului în
sta ie, ordinul de circula ie se retrage imediat de la mecanic, se anuleaz i se ata eaz la copia
mas la carnet.
Art. 93. - (1) Trecerea trenurilor care circul f
oprire prin punctele de sec ionare se face pe baza
indica iei de liber a semnalului de ie ire.
(2) Trecerea trenurilor care circul f
oprire prin punctele de sec ionare f
semnal de ie ire, se
face pe baza semnalului "trecerea f
oprire" dat de c tre IDM.

25

Art. 94. - Ordinul de plecare pentru trenurile care pleac dintr-un punct de sec ionare, pe timp cu
vizibilitate redus sau când indica ia de liber a semnalului de ie ire nu se poate observa de c tre
mecanic, în cazul tuturor sistemelor de circula ie, se d prin:
a) semnalul "pornirea trenului" dat de c tre IDM de lâng locomotiv , la trenurile de c tori i
mixte;
b) ordin de circula ie înmânat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marf .
Art. 95. - În cazul când necesit ile impun expedierea unui tren de pe o linie neînzestrat cu semnal
luminos de ie ire, aflat într-o sta ie situat pe o sec ie înzestrat cu bloc de linie automat, expedierea
trenului se face în condi iile prev zute pentru cazul defect rii semnalului luminos de ie ire, potrivit
reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 96. - (1) În toate cazurile în care locomotiva de remorcare a trenului se afl dup semnalul de
ie ire, ordinul de plecare se d prin ordin de circula ie înmânat mecanicului, în care se precizeaz
indica ia semnalului de ie ire i se men ioneaz : "Trenul num rul ... este liber la sta ia ........"
(2) În sta iile situate pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA, dac locomotiva de remorcare a
trenului se afl dup semnalul de ie ire, în cazul în care acesta nu se poate pune pe "liber", pentru
expediere se procedeaz conform reglement rilor specifice în vigoare pentru cazul defect rii
semnalului luminos de ie ire.
Art. 97. - (1) În cazul în care dup darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta sta iei
înzestrat cu semnal de ie ire, continuarea mersului se face astfel:
a) dac locomotiva de remorcare a trenului a oprit înaintea semnalului de ie ire în pozi ie pe liber,
continuarea mersului se face numai dup înl turarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza
indica iei de liber a semnalului de ie ire. Dac semnalul de ie ire d indica ie de oprire i nu se poate
manipula pe liber, continuarea mersului se face în condi iile prev zute pentru trecerea pe lâng
semnalul de ie ire defect în pozi ia pe oprire;
b) dac locomotiva de remorcare a trenului a oprit dup dep irea semnalului de ie ire cu indica ia
de "liber", continuarea mersului se face conform prevederilor art. 91, alin. (1) din prezentul capitol,
dup înl turarea cauzelor care au impus oprirea;
c) dac trenul a fost expediat cu semnalul de ie ire pe oprire i locomotiva de remorcare a trenului a
oprit înaintea semnalului de ie ire sau dup dep irea lui, continuarea mersului se face dup
înl turarea cauzelor care au impus oprirea i în baza ordinului de circula ie care a fost înmânat
mecanicului, la expediere;
d) dac trenul a fost expediat dintr-o sta ie de pe o sec ie de circula ie înzestrat cu BLA cu
semnalul de ie ire pe liber i trenul a oprit dup ce locomotiva de remorcare a trenului a dep it
semnalul de ie ire pe oprire, din cauza schimb rii indica iei acestuia în fa a trenului, pentru expedierea
trenului se procedeaz ca i în cazul defect rii semnalului luminos de ie ire din sta iile de pe sec ii de
circula ie înzestrate cu BLA;
e) în cazul în care trenul a fost expediat cu semnalul de ie ire pe liber dintr-o sta ie de pe o sec ie
BLA i locomotiva de remorcare a trenului a oprit dup dep irea semnalului de ie ire pe oprire,
din cauza schimb rii indica iei acestuia în fa a trenului, continuarea mersului se face dup verificarea
parcursului de ie ire, i numai în baza ordinului de circula ie, cu men iunea: "Liber la sta ia ......
circula i cu viteza de cel mult 20 km/or în zona macazurilor la ie ire".
(2) În cazul în care dup darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta unei sta ii
neînzestrate cu semnal de ie ire, continuarea mersului se face dup înl turarea cauzelor care au
impus oprirea, respectând condi iile din ordinul de circula ie ce a fost înmânat la expediere.
(3) În cazurile prev zute la alin. (1) i (2) în care este necesar înmânarea unui ordin de circula ie,
aceasta se poate face din ordinul IDM i de c tre un alt agent din subordinea acestuia.
Art. 98. - Înapoierea în sta ie a unui tren expediat pân la un punct din linie curent , respectiv a
locomotivei împing toare nelegat la tren, se face pe baza condi iilor prev zute în ordinul de circula ie
înmânat la expediere.
CAPITOLUL XIII
Oprirea i gararea trenurilor în sta ie
Art. 99. - (1) Trenurile care au oprire în sta ie se primesc cu semnalul de ie ire pe oprire.
(2) La trenurile de c tori i mixte care au opriri de cel mult 3 minute, semnalul de ie ire se poate
pune pe liber numai dup ce trenul s-a angajat pe linia de primire.
(3) În sta iile necentralizate electrodinamic, situate pe sec ii de circula ie cu trafic redus, în care
administratorul infrastructurii feroviare publice a aprobat ca serviciul de mi care s se execute de
tre IDM i un singur acar pentru ambele capete ale sta iei, primirea trenurilor de c tori i mixte, cu
oprire în sta ie, se poate face i cu semnalul de ie ire pe liber.
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Art. 100. - (1) Trenul care sose te în sta ie trebuie s fie garat. Un tren se consider garat atunci
când s-a oprit efectiv între m rcile de siguran de la extremit ile liniei de primire sau între marca de
siguran de la urma trenului i semnalul de ie ire al liniei respective i numai dac este semnalizat
conform reglement rilor în vigoare.
(2) Sta ionarea trenului peste m rcile de siguran a este interzis . Când partea din urm a trenului
mâne dincolo de marca de siguran , un agent al trenului sau acarul postului de macazuri este
obligat s dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pân la semnalul de ie ire al liniei
respective sau, în cazul în care nu exist semnal de ie ire, pân la marca de siguran de la ie ire.
(3) În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE situate pe sec ii de circula ie cu BLA, în care nu
exist agen ii men iona i la alin. (2), comunic rile privind gararea trenului se fac între IDM i mecanic
direct sau prin radiotelefon.
Art. 101. - (1) În cazul în care, datorit lungimii, trenul nu se poate gara între m rcile de siguran ,
respectiv între semnalul de ie ire i marca de siguran de la urma trenului, acarul sau un agent al
trenului trebuie s comunice ocuparea m rcii de siguran c tre IDM, care dispune, dup caz:
a) sta ionarea p ii din urm a trenului peste marca de siguran ;
b) dep irea semnalului de ie ire pân la marca de siguran de la ie ire;
c) tragerea trenului i sta ionarea peste marca de siguran de la ie ire;
d) frac ionarea trenului i gararea acestuia pe dou sau mai multe linii.
(2) În cazul în care IDM dispune sta ionarea p ii din urm a trenului peste marca de siguran ,
acesta d dispozi ie scris posturilor de macazuri interesate, men ionând ora pân la care marca de
siguran r mâne ocupat . Mecanicul este în tiin at prin ordin de circula ie în care se înscrie ora pân
la care marca de siguran de la urma trenului r mâne ocupat .
(3) În cazul în care IDM dispune dep irea semnalului de ie ire pân la marca de siguran ,
respectiv tragerea trenului i sta ionarea peste marca de siguran de la ie ire, acesta d dispozi ie
scris în acest sens posturilor de macazuri interesate i mecanicului, prin ordin de circula ie, în care
se precizeaz ora pân la care se poate dep i semnalul de ie ire pân la marca de siguran ,
respectiv ora pân la care se poate ocupa marca de siguran de la ie ire.
(4) În cazul în care IDM dispune frac ionarea trenului i gararea acestuia pe dou sau mai multe linii,
acesta întocme te program de manevr pe care îl aduce la cuno tin a posturilor de macazuri
interesate prin dispozi ie scris i mecanicului prin ordin de circula ie.
(5) În cazul ata rii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, dac locomotiva r mâne
dincolo de marca de siguran , IDM aduce la cuno tin mecanicului prin ordin de circula ie, ora pân
la care locomotiva sta ioneaz dincolo de marca de siguran ; în cazul în care nu este în posesia
ordinului de circula ie, mecanicul d semnale de alarm cu fluierul sau sirena locomotivei pân la
primirea ordinului de circula ie.
(6) Darea înapoi a trenului, cu atacarea m rcii de siguran de la urm , este permis numai dup
manipularea macazurilor în pozi ie corespunz toare, dac este cazul i numai cu încuviin area scris
a IDM dispozitor, dat mecanicului prin ordin de circula ie.
Art. 102. ABROGAT
Art. 103. - În sta iile înzestrate cu instala ii CED sau CE, în cazul în care indica ia de liber a
semnalului de intrare s-a anulat în fa a trenului i locomotiva a dep it semnalul pe oprire, primirea
trenului în sta ie se face în baza ordinului de circula ie înmânat mecanicului.
CAPITOLUL XIV
Supravegherea prin defilare a trenurilor în circula ie
Art. 104. - (1) În cazul în care trenul este oprit, datorit constat rii la tren a unor defecte care
pericliteaz siguran a circula iei i securitatea transporturilor, constatarea cauzelor care au produs
defectele respective, precum i stabilirea altor condi ii de circula ie pentru vehiculele din tren se fac de
tre:
a) revizorii tehnici de vagoane, acolo unde exist ;
b) un agent al trenului, în linie curent i în sta iile unde nu exist revizori tehnici de vagoane.
(2) Noile condi ii de circula ie sunt comunicate în scris c tre IDM din sta ia în care a fost oprit trenul,
sau prin instala ii TC de c tre mecanicul trenului oprit în linie curent c tre IDM din sta ia cea mai
apropiat cu care acesta poate lua leg tura.
CAPITOLUL XV
Eliberarea liniei curente sau a liniei directe dintr-o sta ie CFR
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Art. 105. - Atunci când mijlocul de trac iune ce asigur remorcarea unui tren în circula ie sau a unui
convoi de manevr nu mai poate asigura remorcarea trenului/convoiului de manevr dintr-un punct din
linie curent sau de pe linia direct a unei sta ii, producându-se întreruperea traficului feroviar,
administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare i operatorii de transport feroviar au obliga ia de a
elibera cu prioritate linia curent , respectiv linia direct din sta ia unde se afl trenul respectiv.
Art. 106. - Pentru reluarea circula iei pe linia curent sau pe linia direct din sta ia unde se afl
trenul respectiv mecanicul de locomotiv solicit IDM din sta ia cea mai apropiat locomotiv de
ajutor, conform prevederilor din reglement rile specifice în vigoare;
Art. 107. - (1) În cazul când locomotiva de ajutor acordat nu poate asigura condi iile de circula ie,
de remorcare i de frânare conform livretului cu mersul trenurilor i/sau reglement rilor specifice în
vigoare, operatorul de circula ie va dispune asupra circula iei trenului cu respectarea noilor condi ii de
circula ie, remorcare i frânare ce pot fi asigurate trenului pentru circula ia în condi ii de siguran .
Noile condi ii de circula ie se transmit c tre IDM din prima sta ie prin dispozi ie scris , în vederea
opririi trenului i aducerii acestora la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie.
(2) Expedierea locomotivei de ajutor în linie curent închis se face în baza ordinului de circula ie
înmânat mecanicului de c tre IDM, în care se men ioneaz condi iile de circula ie, ca i în cazul
circula iei mijloacelor de interven ie pe linie curent închis , valabile atât la ducere cât i la înapoiere.
Locomotiva de ajutor trebuie s fie dotat cu radiotelefon în bun stare de func ionare.
Art. 108. - (1) Dup cuplarea la tren, conform reglement rilor specifice în vigoare, mecanicul
locomotivei de ajutor va lua la cuno tin :
a) num rul trenului pe care urmeaz s îl remorce;
b) codul locomotivei defecte;
c) codul unit ii de trac iune de domiciliu al locomotivei defecte i operatorul de transport feroviar
care exploateaz locomotiva respectiv ;
d) datele privind remorcarea i frânarea trenului - tonajul i lungimea trenului, masele frânate cu
frâna automat i de mân , dup livret i reale, modul de repartizare a frânelor de mân active din
tren;
e) eventualele men iuni asupra trenurilor, efectuate în foaia de parcurs a locomotivei defecte, care
afecteaz circula ia trenului pe por iunea de linie unde urmeaz s circule cu locomotiva de ajutor;
f) înscrierile din ordinul de circula ie primit de mecanicul locomotivei defecte privind circula ia trenului
pe por iunea de linie unde urmeaz s circule cu locomotiva de ajutor, dup caz.
(2) Datele prev zute la alin. (1) se vor lua la cuno tin , dup caz, din ar tarea vagoanelor trenului,
din foaia de parcurs a locomotivei defecte respectiv din ordinul de circula ie înmânat mecanicului
locomotivei defecte, i se vor înscrie de c tre mecanicul locomotivei de ajutor în foaia de parcurs a
locomotivei de ajutor, la rubricile respective.
(3) Dac locomotiva de ajutor nu are BAR pentru sec ia pe care urmeaz s remorce trenul
respectiv, mecanicul locomotivei de ajutor va solicita mecanicului locomotivei defecte BAR cu care
aceast locomotiv este dotat , urmând a fi înapoiat în sta ia unde se deta eaz locomotiva de
ajutor.
Art. 109. - (1) Mecanicul locomotivei defecte trece în cabin de conducere a locomotivei de ajutor,
ia la cuno tin condi iile înscrise în ordinul de circula ie înmânat la expedierea locomotivei de ajutor,
dup care conduce trenul în condi iile stabilite.
(2) Dac mecanicul locomotivei defecte nu este autorizat s conduc tipul de locomotiva acordat
ca locomotiv de ajutor, mecanicul locomotivei de ajutor conduce trenul ca mecanic asistent, sub
supravegherea mecanicului locomotivei defecte.
(3) În situa iile prev zute la alin. (1) i (2), mecanicul locomotivei defecte va preg ti locomotiva
defect pentru a circula în stare inactiv , iar în cabina de conducere a locomotivei defecte va r mâne
mecanicul locomotivei de ajutor, mecanicul ajutor dac exist sau eful de tren, dup caz.
(4) Mecanicii celor dou locomotive vor face înscrierile corespunz toare în foile de parcurs ale
locomotivelor respective.
Partea a IV-a
Efectuarea serviciului privind circula ia trenurilor
CAPITOLUL I
Ie irea/intrarea locomotivelor din/în unit ile de trac iune
Art. 110. - (1) Pentru ie irea locomotivei dintr-o unitate de trac iune, dup primirea foii de parcurs
de la eful de tur care îndrum locomotiva i dup efectuarea tuturor opera iunilor de preg tire pentru
punerea în serviciu a locomotivei, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare, personalul de
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locomotiv î i ocup locurile normale de lucru iar mecanicul conduce locomotiva pân la postul de
control conform reglement rilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al unit ii de trac iune
respective.
(2) Când este necesar intrarea locomotivei într-o unitate de trac iune, dup dezlegarea de la tren
mecanicul conduce locomotiva la postul de control în conformitate cu reglement rile specifice în
vigoare i planul tehnic de exploatare al sta iei.
(3) Dup sosirea locomotivei la postul de control pentru intrare/ie ire din unitatea de trac iune,
mecanicul înmâneaz foaia de parcurs agentului care deserve te postul respectiv, direct sau prin
mecanicul ajutor.
(4) Dac locomotiva circul cuplat cu un vagon WIT mecanicul va înmâna agentului de la postul de
control i foaia de parcurs a acestui vagon.
(5) Agentul de la postul de control va înregistra în foaia/foile de parcurs, la rubrica "ie it locomotiva
la post control" respectiv "intrat locomotiva la post control" ziua, luna, ora i minutul ie irii/intr rii
locomotivei respectiv vagonului WIT la postul de control dup care va semna i va aplica tampila
postului.
(6) Mecanicul verific dac datele înscrise de agent corespund realit ii i dac sunt completate în
rubricile corespunz toare ale foii de parcurs.
Art. 111. - (1) Locomotivele pot circula în ambele sensuri între sta ie i unitatea de trac iune astfel:
a) câte o singur locomotiv /automotor, - locomotiv izolat ;
b) în convoi format din una sau mai multe locomotive la care pot fi legate unul sau mai multe
vagoane, inclusiv vagoane WIT.
(2) Condi iile de circula ie a locomotivelor izolate sau în convoi i a automotoarelor cu sau f
remorci între unitatea de trac iune i sta ia care deserve te respectiva unitate de trac iune se
reglementeaz prin planul tehnic de exploatare a sta iei respective.
(3) Vehiculele feroviare care circul în convoi între unitatea de trac iune i sta ie i invers vor fi
legate între ele i la frâna automat , iar conducerea i frânarea convoiului se va face de la postul de
conducere al locomotivei din capul convoiului.
Art. 112. - (1) Circula ia i manevra locomotivelor izolate sau în convoi i a automotoarelor, cu sau
remorci, pe liniile sta iei se face pe baza semnalelor optice i acustice, date de personalul
posturilor de macazuri i a indica iilor semnalelor fixe de manevr , dac exist , completate, dup caz,
cu comunic rile f cute de c tre IDM prin radiotelefon.
(2) În sta iile înzestrate cu instala ii CED i CE, manevra vehiculelor feroviare de la alin. (1) pe liniile
sta iei se face pe baza indica iilor permisive ale semnalelor luminoase de manevr , completate dup
caz, cu comunic rile f cute de c tre IDM prin radiotelefon.
(3) Extrase din PTE al sta iilor unde se efectueaz schimbul locomotivelor de remorcare, precum i
a sta iilor unde se efectueaz manevrarea vehiculelor feroviare, cuprinzând reglement ri de am nunt
privind circula ia locomotivelor între unitatea de trac iune i sta ie precum i reglement ri specifice
modului de lucru la manevra în sta iile respective se transmit la OTF/OMF interesa i la cererea scris
a acestora adresat administratorului/gestionarului de infrastructur , pentru instruirea personalului de
locomotiv .
Art. 113. - (1) Pe parcursul de la postul de control la tren, personalul de locomotiv i orice alt
personal care se afl în cabina de conducere trebuie s i ocupe locurile normale i s urm reasc
indica iile semnalelor fixe i semnalele date de personalul sta iei cu instrumente portative.
(2) Mecanicul i mecanicul ajutor î i vor comunica reciproc indica ia semnalelor fixe, semnalele date
de personalul sta iei i de al i agen i ai c ii ferate, eventualele comunic ri primite de la IDM prin
instala ia de radiotelefon.
(3) Nu se vor dep i m rcile de siguran pân când personalul de locomotiv nu se va convinge c
indica iile semnalelor fixe i semnalele date cu instrumente portative sunt date pentru
locomotiva/automotorul pe care le conduc i/sau le deservesc.
(4) Dac personalul de locomotiv constat indica ii eronate sau dubioase ale semnalelor fixe sau
date de agen ii sta iei cu instrumente portative, va lua m suri de oprire imediat
a
locomotivei/automotorului i va solicita IDM remedierea situa iei.
(5) Când locomotiva circul cu vagon WIT, ma inistul WIT este obligat s ac ioneze semnalul de
alarm în caz de pericol.
Art. 114. - (1) Conducerea locomotivelor/automotoarelor dotate din construc ie cu cabine de
conducere la ambele capete, se face de la postul de conducere din fa .
(2) Conducerea locomotivelor dotate din construc ie cu o singur cabin de conducere se va face de
la postul de conducere din partea dreapt a sensului de mers.
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(3) Dac vizibilitatea liniilor, semnalelor, peroanelor dintr-o sta ie impune conducerea locomotivelor
de la un anumit post, acest lucru va fi stabilit de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare
împreun cu OTF/OMF, prin conven ii care vor fi anexate la PTE al sta iei respective.
CAPITOLUL II
Cuplarea, legarea i dezlegarea locomotivelor la i de la trenuri
Art. 115. - (1) Cuplarea locomotivei la trenurile de c tori, mixte sau la vagoane ocupate cu
oameni, se face pe baza semnalelor date de un agent al trenului sau alt agent al OTF.
(2) La trenurile de marf , mecanicul se va apropia cu deosebit aten ie de garnitura trenului i va
cupla locomotiva astfel încât s nu produc tamponarea primului vehicul feroviar remorcat din tren.
(3) În toate cazurile, mecanicul va opri locomotiva la o distan de cel pu in 2 metri înaintea primului
vehicul feroviar remorcat din compunerea trenului, dup care face cuplarea.
(4) Când garnitura trenului este acoperit înspre locomotiv cu disc ro u, mecanicul va opri în fa a
discului i va cupla la tren numai dup ridicarea acestuia de c tre agentul autorizat.
(5) Înainte de ata area locomotivei la trenurile de marf i trenuri de c tori grele, mecanicul va
nisipa linia pentru a preveni patinarea ro ilor locomotivei la demarare, evitând îns nisiparea
macazurilor.
Art. 116. - (1) Legarea i dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la i de la tren i frân se
face cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare, de c tre personalul operatorului de transport
feroviar.
(2) Dup legarea la tren a locomotivei i asigurarea acesteia contra pornirii din loc, mecanicul
verific dac legarea locomotivei de primul vehicul remorcat din tren s-a executat în conformitate cu
reglement rile specifice în vigoare, astfel încât:
a) cupla activ este cupla locomotivei;
b) legarea locomotivei la tren este f cut corespunz tor;
c) diferen a între centrele tampoanelor locomotivei i ale primului vehicul remorcat din tren se
încadreaz în valorile stabilite;
d) tubul de aer pentru conducta general i, dup caz, tubul de aer pentru conducta de 10 bar sunt
cuplate etan i robinetele frontale de aer sunt deschise;
e) la trenurile de c tori înc lzite cu abur, tubul de abur este cuplat etan i fi a de înc lzire
electric este asigurat ;
f) la trenurile de c tori compuse din vagoane cu înc lzire electric i/sau surse statice, conducta
general de înalt tensiune a trenului a fost legat la locomotiv conform prevederilor din
reglement rile specifice în vigoare.
Art. 117. - (1) Legarea i dezlegarea locomotivelor între ele se face de c tre mecanicul ajutor,
astfel:
a) legarea se face de c tre mecanicul ajutor al locomotivei care sta ioneaz ;
b) dezlegarea se face de mecanicul ajutor de la locomotiva care se deta eaz ;
c) legarea i dezlegarea locomotivelor între ele în cazul în care o locomotiv este condus în sistem
simplificat i cealalt este condus în echip complet se va face de c tre mecanicul ajutor al
locomotivei cu echip complet .
(2) Legarea i dezlegarea locomotivelor între ele, când sunt deservite numai de mecanic, se face de
tre un agent al OTF/OMF.
Art. 118. - (1) Dezlegarea locomotivei de la tren se face din ordinul IDM, transmis direct prin
instala ii de telecomunica ii sau printr-un agent autorizat al operatorului de transport feroviar, numai
dup ce garnitura a fost asigurat contra fugirii.
(2) Înainte de dezlegarea locomotivei de la tren, mecanicul va da semnalul "Strânge frâna" cu fluierul
locomotivei.
(3) În cazul dezleg rii locomotivei împing toare legate la tren i frân , agentul operatorului de
transport feroviar care efectueaz aceast opera ie are obliga ia s pun cupla vagonului de semnal
în cârligul de trac iune, semiacupl rile în supor i i s semnalizeze trenul conform reglement rilor
specifice în vigoare.
CAPITOLUL III
Obliga iile personalului de locomotiv în vederea
ocup rii liniei curente
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Art. 119. - (1) Înainte de plecarea trenului dintr-o sta ie, personalul de locomotiv este obligat s
consulte livretul de mers, BAR-ut i ordinul de circula ie asupra condi iilor de circula ie a trenului
respectiv, comunicându-le reciproc.
(2) Înainte de plecarea din sta ie, personalul de locomotiv trebuie s î i ocupe locurile normale de
lucru, urm rind indica iile semnalelor fixe i semnalele date de personalul sta iei sau al trenului.
(3) Personalul de locomotiv verific i î i comunic reciproc dac indica ia semnalului de ie ire este
pe liber pentru trenul pe care îl remorc .
(4) Mecanicul pune trenul în mi care la ora prev zut în livretul de mers sau în ordinul de circula ie
numai dup primirea ordinului de plecare a trenului, conform prevederilor din reglement rile specifice
în vigoare.
(5) În situa iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare mecanicul pune trenul în mi care
numai dup primirea ordinului de circula ie, în baza indica iei de liber a semnalului de ie ire, dac
acesta exist .
(6) Mecanicul noteaz în foaia de parcurs a locomotivei ora plec rii trenului din sta ie, ora plec rii
corespunde cu ora punerii trenului în mi care de c tre mecanic.
(7) În toate cazurile, ora de plecare/trecere/sosire a trenului este ora indicat de ceasul locomotivei.
Art. 120. - (1) Semnalul "pornirea trenului" se d de la un loc vizibil, astfel ca el s poat fi perceput
în mod direct de c tre personalul de locomotiv care conduce trenul i va fi confirmat printr-un semnal
de aten ie dat de mecanic cu fluierul sau sirena locomotivei.
(2) În cazul deservirii locomotivei în echip complet (mecanic i mecanic ajutor) când semnalul
"pornirea trenului" se d pe partea mecanicului ajutor, acesta îl va comunica mecanicului i r mâne
direct r spunz tor de perceperea acestui semnal.
(3) În cazul conducerii simplificate, când cl direa sta iei se afl pe partea stâng a sensului de mers,
mecanicul se deplaseaz în stânga cabinei locomotivei pentru a percepe în mod direct semnalul
"pornirea trenului", dat de c tre IDM sau un agent; mecanicul procedeaz în mod similar i în cazul în
care semnalul "pornirea trenului" este dat de c tre eful de tren, iar peronul se afl pe partea stâng a
sensului de mers.
Art. 121. - (1) Personalul de locomotiv ine în permanen sub observa ie indica ia semnalului de
ie ire al sta iei i urm re te eventualele semnale de oprire date de personalul sta iei sau personalul de
tren. La schimbarea indica iei semnalului de ie ire sau în cazul când personalul de sta ie sau de tren
semnale de oprire, mecanicul trenului va lua imediat m surile ce se impun pentru oprirea trenului în
condi ii de siguran .
(2) În cazul conducerii simplificate, obliga iile de la alin. (1), revin în exclusivitate mecanicului de
locomotiv .
Art. 122. - (1) Pornirea trenului remorcat cu locomotiva electric sau diesel se face prin
manipularea treptat a controlerului, respectiv a graduatorului.
(2) Dac la plecare mecanicul nu reu
te s porneasc trenul din loc dintr-o dat , dup ce s-a
convins c presiunea în conducta general nu a sc zut sub 5 bar, preseaz tampoanele din prima
parte a trenului i numai dup aceea încearc din nou pornirea trenului.
(3) Darea înapoi a trenului în vederea demar rii este admis numai cu condi ia ca s nu se
dep easc marca de siguran de la urma trenului.
(4) Darea înapoi cu atacarea m rcii de siguran de la urma trenului este admis numai cu
încuviin area scris a IDM dat mecanicului prin ordin de circula ie, în care se va men iona distan a pe
care poate fi dat înapoi trenul.
Art. 123. - (1) Când trenul este remorcat cu multipl trac iune, înainte de pornire mecanicii dau
semnalele prev zute în reglement rile specifice în vigoare,
(2) Mecanicul ultimei locomotive active din tren, dup ce r spunde la semnalul locomotivei din capul
trenului, va începe demararea trenului.
(3) Mecanicii celorlalte locomotive active din tren, vor trece controlerul sau graduatorul în pozi ia de
mers în ordinea a ez rii locomotivelor în tren, începând cu ultima locomotiv activ din compunerea
trenului.
(4) Mecanicul din capul trenului nu va trece controlerul sau graduatorul în pozi ia de mers decât
dup ce trenul a fost pus în mi care de c tre locomotivele împing toare, intercalate sau multipl
trac iune.
(5) Când remorcarea trenului se face cu locomotive electrice sau diesel conduse de la un singur
post de comand , for a de remorcare se aplic simultan de c tre locomotivele respective.
Art. 124. - (1) În cazul când pornirea trenului se face din sta ii sau linie curent , din puncte a c ror
rezisten caracteristic nu permite ultimei locomotive active din tren s pun trenul în mi care, se
procedeaz astfel:
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a) mecanicul locomotivei din capul trenului d semnalul de aten ie cu fluierul sau sirena locomotivei,
în vederea demar rii trenului, dup care se dau semnalele regulamentare de c tre toate celelalte
locomotive;
b) mecanicul ultimei locomotive active din tren este obligat ca odat cu darea semnalului de aten ie
duc controlerul, respectiv graduatorul pe pozi ia de pornire;
c) dup ce s-a auzit semnalul ultimei locomotive, to i ceilal i mecanici duc controlerul, respectiv
graduatorul pe pozi ia de pornire, f
a mai a tepta punerea trenului în mi care de c tre ultima
locomotiv ,
(2) Modul de comunicare între mecanicii locomotivelor echipate cu instala ii de radiotelefon se
stabile te prin reglement ri speciale.
CAPITOLUL IV
Obliga iile personalului de locomotiv în parcurs
Art. 125. - (1) Personalul de locomotiv trebuie s cunoasc mersul trenului pe care îl remorc i s
asigure circula ia acestuia f
întârziere i în condi ii de siguran , cu respectarea strict a vitezelor
de circula ie, a timpilor de mers, a opririlor i a duratei acestora, prev zute în livretul de mers sau în
mersul întocmit la îndrumarea trenului.
(2) În cazul remorc rii trenurilor cu multipl trac iune, personalul de la toate locomotivele active din
tren r spunde solidar de respectarea timpilor de mers i a vitezei de circula ie, iar de respectarea
indica iilor semnalelor i a indicatoarelor din cale r spunde personalul locomotivei din capul trenului.
(3) În timpul parcursului, personalul de locomotiv va respecta dispozi iile înscrise în ordinul de
circula ie i BAR. Aceste dispozi ii nu scutesc personalul de locomotiv de observarea atent
i
respectarea indica iilor semnalelor i indicatoarelor din parcurs.
(4) La observarea unei indica ii care ordon reducerea vitezei într-un anumit punct sau pe o anumit
por iune de linie, mecanicul va regla viteza trenului în a a fel încât viteza trenului în punctul sau pe
por iunea de linie respectiv s fie cu 2-3 km/h mai mic decât cea ordonat .
(5) Pe timp cu vizibilitate redus personalul de locomotiv , trebuie s conduc trenul cu o vitez
care s -i permit oprirea sigur înaintea unui semnal care ordona oprirea sau reducerea vitezei la
restric ii. Pe sec iile echipate cu bloc de linie automat se vor respecta vitezele indicate de semnale,
cele prev zute în BAR i/sau în ordinul de circula ie.
Art. 126. - (1) În situa ia în care condi iile mediului ambiant sau starea liniei conduc la diminuarea
coeficientului de frecare între ro ile osiilor motoare i in , în scopul prevenirii patin rii ro ilor,
mecanicul este obligat s foloseasc nisipul.
(2) Farul central se va folosi obligatoriu pe timp de noapte în urm toarele cazuri:
a) la restric ii de vitez ;
b) la continuarea mersului dup dep irea semnalelor defecte;
c) la semnalele de avarie la care este aprins lumina ro ie.
(3) Personalul de locomotiv trebuie s sting farul central la încruci ri de trenuri pe cale dubl i în
sta ionare.
(4) În timpul parcursului, când trenul circul în curbe cu firul interior pe stânga, mecanicul
ajutor/fochistul î i va ocupa locul normal de lucru. Verific rile aparatelor i instala iilor din sala
ma inilor i alimentarea focului se vor face când mecanicul are vizibilitate bun .
Art. 127. - (1) În remorcarea trenului, în timpul parcursului personalul de locomotiv trebuie s
urm reasc cu aten ie:
a) indica ia semnalelor fixe i mobile i a indicatoarelor amplasate în conformitate cu reglement rile
specifice în vigoare;
b) semnalele date cu instrumente portative de c tre personalul de tren sau de c tre agen ii care au
sarcini de supraveghere prin defilare a trenului, conform reglement rilor specifice în vigoare;
c) semnalele de oprire date în situa iile care impun acest lucru;
d) starea liniei, a trecerilor la nivel i a re elei de contact, dup caz, în vederea observ rii situa iilor
care pot pune în pericol siguran a circula iei;
e) modul cum ruleaz vehiculele din compunerea trenului cât i eventualele defec iuni ale acestora,
care pot fi observate folosind în acest scop oglinzile retrovizoare montate la locomotiv /automotor;
f) modul de func ionare a locomotivei/automotorului, prin urm rirea indica iilor aparatelor de m sur ,
indicatoarelor, display-urilor din dotare, în conformitate cu reglement rile de exploatare specifice
fiec rui tip în parte;
g) modul de func ionare a instala iilor de control al vitezei din cale i de pe locomotiv .
(2) Personalul de locomotiv trebuie s ia m surile impuse de observa iile efectuate în timpul
parcursului, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.
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(3) În cazul constat rii unor defec iuni la instala iile amplasate în cale pentru controlul vitezei
trenului, mecanicul de locomotiv va informa prin radiotelefon pe IDM din prima sta ie i va aviza în
scris pe IDM din prima sta ie cu oprire despre defec iunea constatat .
Art. 128. - Dac observ nereguli la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor cu care se
încruci eaz sau pe lâng care trece, mecanicul va aduce la cuno tin a mecanicului trenului respectiv,
prin radiotelefon, cele constatate. Dac nu poate lua leg tura cu mecanicul trenului respectiv, va
transmite cele constatate, prin radiotelefon, IDM din prima sta ie.
Art. 129. - (1) Personalul de locomotiv trebuie s î i comunice reciproc, cu glas tare, observa iile
efectuate în parcurs conform art. 127 i art. 128 din prezentele instruc iuni.
(2) Mecanicul sau mecanicul ajutor care observ primul indica ia unui semnal sau indicator din
parcurs comunic interpretarea corect a indica iei utilizând denumirile din reglement rile specifice în
vigoare, exprimate astfel încât s fie în eles f
dubiu. Repetarea indica iilor semnalelor i
indicatoarelor de c tre cel de al doilea agent se face numai dup ce s-a convins personal de indica ia
semnalului sau indicatorului respectiv.
(3) În situa ia în care i se comunic faptul c un semnal, ordon oprirea precum i apari ia unei
situa ii în care este pus în pericol siguran a circula iei sau securitatea transportului, mecanicul este
obligat s ia imediat m suri de oprire a trenului, conform reglement rilor specifice în vigoare, chiar
dac nu a observat personal indica ia semnalului sau situa ia comunicat .
(4) Trenul trebuie s fie oprit înaintea obstacolului, respectiv înaintea semnalului care ordon
oprirea, dac distan a de la locul unde a fost posibil observarea acestuia asigur drumul de frânare
real corespunz tor situa iei respective. Dac drumul de frânare real corespunz tor situa iei respective
este mai mare decât distan a de la punctul de unde a putut fi observat pân la obstacol, respectiv
semnal, viteza trebuie redus astfel încât s corespund tuturor m surilor ce se impun.
(5) În toate cazurile, dup oprirea neprev zut a trenului, personalul de locomotiv stabile te
cauzele opririi i va lua m surile ce se impun, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.
Art. 130. - (1) Când personalul cu sarcini de supraveghere prin defilare a trenurilor avizeaz prin
sta ia radiotelefon despre mersul frânat al unor vagoane sau când se observ fum sau scântei de-a
lungul trenului, f
a fi ac ionat frâna automat , mecanicul care remorc trenul va lua m suri pentru
sl birea frânelor, ac ionând pârghia egalizatorului de presiune la robinetul mecanicului KD2 i
urm rind efectul asupra vagoanelor respective.
(2) În cazul remorc rii trenului cu locomotive echipate cu alte tipuri de robinet al mecanicului, modul
de procedare pentru situa ia prev zut la alin. (1) se stabile te prin reglement ri specifice.
(3) Dac în situa ia de la alin. (1) nu se ob ine sl birea frânelor, mecanicul opre te trenul, ia m suri
pentru men inerea pe loc cu frânele de mân , stabile te cauza care a generat neregulile i ia m suri
corespunz toare.
(4) Dac se constat defec iuni la frâna automat a unor vagoane, care impun izolarea lor i în urma
recalcul rii procentului de mas frânat se constat c este asigurat procentul de mas frânat
prev zut din livret, se continu mersul în condi ii normale.
(5) Dac în urma recalcul rii procentului de mas frânat în situa ia de la alin. (5), se constat c nu
se mai asigur procentul de mas frânat prev zut în livret, mecanicul va calcula viteza maxim cu
care poate remorca trenul în continuare, în func ie de tipul frânei trenului i panta caracteristic a
sec iei de remorcare, folosind în acest scop anexele cuprinse în Regulamentul de remorcare i frânare
i va remorca trenul f
a dep i viteza respectiv .
(6) Mecanicul va aviza prin radiotelefon pe IDM de la prima sta ie despre cauza opririi trenului, iar
dac nu este posibil avizarea acestuia, se va aviza IDM de la prima sta ie cu oprire.
(7) În cazul în care la prima sta ie cu oprire exist revizori tehnici de vagoane, se va efectua
verificarea vagoanelor respective în prezen a celui de al doilea agent al trenului i se va efectua proba
par ial a vagoanelor a c ror frân a fost izolat în parcurs.
(8) În cazul deschiderii necomandate a semnalului de alarm la vagoanele din tren, în timpul
mersului, mecanicul va solicita verificarea semnalului de alarm
i remedierea defectelor acestuia,
dac timpul de sta ionare permite, la prima sta ie cu revizori tehnici de vagoane; în caz contrar
verificarea se face la sta ia final .
Art. 131. - (1) În timpul parcursului trenului, foaia de parcurs se p streaz la mecanicul locomotivei.
Foaia de parcurs de la vagonul WIT se p streaz la mecanicul locomotivei care are ata at vagonul
WIT respectiv.
(2) Mecanicul de locomotiv trebuie s înscrie în foaia de parcurs datele prev zute în Anexa 1.
Art. 132. - În conducerea trenului, mecanicului îi este interzis:
a) s i abat aten ia de la conducerea locomotivei/automotorului i de la observarea semnalelor i
a liniei;
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b) s dep easc vitezele stabilite pentru locomotiva, trenul i sec ia respectiv , precum i cele
avizate în scris prin ordin de circula ie sau indicate prin semnale i indicatoare;
c) s opreasc compresorul sau pompa de aer cât timp locomotiva este ata at la tren;
d) s p seasc cabina de conducere a locomotivei sau a automotorului, pentru interven ii tehnice
la locomotiv . Orice interven ie tehnic se va face numai dup oprirea i asigurarea trenului;
e) s foloseasc nisipul în timpul patin rii ro ilor locomotivei. Nisipul se folose te numai pentru
prevenirea patin rii ro ilor motoare, în situa iile în care starea vremii conduce la mic orarea
coeficientului de frecare între ro i i ine.
Art. 133. - (1) Mecanicului locomotivei împing toare nelegat la tren îi este interzis s deta eze
locomotiva de la tren sau s înceteze împingerea înainte de a ajunge la locul semnalizat prin
indicatorul respectiv.
(2) În cazul când, dintr-o cauz neprev zut , locomotiva împing toare nelegat la tren i frân se
deta eaz de la tren înainte de a ajunge la locul semnalizat pentru încetarea împingerii, mecanicul
locomotivei împing toare nu va ajunge trenul din mers cu locomotiva, fiind obligat s dea semnale de
strângere a frânei cu fluierul locomotivei, s ia leg tura prin radiotelefon cu mecanicul locomotivei de
remorcate a trenului i numai dup oprirea trenului va ata a locomotiva din nou la tren.
Art. 134. - (1) Mecanicul ajutor este obligat ca la ordinul dat de mecanic s manipuleze
frâna/frânele de mân ale locomotivei, precum i frâna de mân a vehiculelor feroviare repartizate
pentru men inerea trenului pe loc,
(2) Sl birea frânei/frânelor de mân ale locomotivei i a frânelor de mân ale vehiculelor feroviare
repartizate pentru men inerea trenului pe loc se face înainte de punerea în mi care a - locomotivei/a
trenului de c tre mecanicul ajutor, respectiv de c tre agentul/agen ii care au efectuat strângerea
acestora, din ordinul mecanicului de locomotiv , conform reglement rilor specifice în vigoare.
(3) În cazul conducerii simplificate, mecanicul de locomotiv va sl bi personal frâna/frânele de mân
ale locomotivei, înainte de punerea în mi care a locomotivei, respectiv a trenului,
(4) Personalul care strânge/sl be te frânele de mân r spunde de efectuarea corect a acestor
opera iuni.
CAPITOLUL V
Obliga iile personalului de locomotiv la intrarea/oprirea/trecerea
prin sta ie
Art. 135. - (1) În toate sta iile în care livretul de mers prevede oprire, mecanicul de locomotiv
trebuie s ia m suri de oprire a trenului în condi ii de siguran .
(2) Suprimarea opririi unui tren de c tori într-o sta ie, se poate face numai în condi iile prev zute în
reglement rile specifice în vigoare.
(3) În cazul trenurilor de marf , când sta ia are semnal mecanic prevestitor al semaforului de ie ire
sau este înzestrat cu instala ii de centralizare CED sau CE, suprimarea opririi i circula ia timpurie a
trenului se face în baza indica iei de "liber" dat de semnalul de ie ire.
(4) Ora sosirii în sta ie corespunde cu ora opririi complete a trenului în sta ie.
(5) Ora de trecere a trenului prin sta ie corespunde cu ora când locomotiva trenului trece prin fa a
biroului de mi care.
Art. 136. - (1) Înainte de intrarea în sta ie, mecanicul de locomotiv trebuie s primeasc prin
radiotelefon, de la IDM din sta iile prin care urmeaz s treac sau s opreasc , cu precizarea
num rului trenului, urm toarele informa ii:
a) condi iile de intrare i oprire în sta ie, de trecere prin sta ie, respectiv de ie ire din sta ie precum i
condi iile de circula ie între sta ii, pentru trenul pe care îl remorc ;
b) linia de garare/trecere a trenului în/prin sta ie, precizându-se dac aceasta este direct sau
ab tut i dac este cazul, firul de circula ie pe care se expediaz trenul;
c) alte informa ii cu privire la circula ia trenului în sta ie i în linie curent , care pot contribui la
asigurarea regularit ii, siguran ei circula iei i securit ii transporturilor.
(2) Informa iile primite prin radiotelefon, trebuie confirmate de c tre mecanic prin repetarea acestora,
cu men ionarea num rului trenului pe care îl remorc .
(3) Dac prin radiotelefon nu s-au putut recep iona corespunz tor informa iile respective, mecanicul
este obligat s solicite repetarea acestora sau a altor am nunte care pot conduce la în elegerea
corect a informa iilor transmise.
(4) În situa iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare, când mecanicul trebuie s opreasc
într-o sta ie în care, prin livret trenul are trecere, trebuie s ia leg tura cu impiegatul de mi care prin
RTF, pentru a-i aduce la cuno tin necesitatea opririi i cauza care a condus la aceast situa ie.
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Dac nu poate lua leg tura prin RTF cu IDM, mecanicul opre te trenul i transmite IDM prin cel de-al
doilea agent al trenului cauzele opririi.
Art. 137. - (1) Înainte de semnalul prevestitor al sta iei, dac mecanicul ajutor efectueaz verific ri
în sala ma inilor i nu se afl în cabina de conducere a locomotivei, mecanicul va lua m suri de
chemare a acestuia prin instala ia de apel.
(2) Mecanicul ajutor î i va ocupa locul normal de lucru în cabina de conducere i va urm ri cu
aten ie indica ia semnalelor, starea liniei i condi iile de intrare în sta ie, comunicându-le mecanicului.
Mecanicul repet comunic rile mecanicului ajutor, pe m sur ce se convinge personal de acestea.
(3) La trecerea locomotivei prin dreptul biroului de mi care al sta iei, mecanicul trebuie s î i
semnaleze prezen a în postul de conducere a locomotivei prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau
sirena locomotivei atât ziua cât i noaptea. În cazul în care mecanicul nu î i semnaleaz prezen a în
postul de conducere al locomotivei, IDM trebuie s ia toate m surile de oprire a trenului.
Art. 138. - (1) Mecanicul de locomotiv va lua m suri de oprire a trenului de c tori, de regul cu
jum tatea trenului în dreptul axei sta iei, în dreptul cl dirii de c tori sau a indicatoarelor de zonare a
peronului, dup caz, astfel încât toate vagoanele trenului s se afle în dreptul peronului amenajat.
Oprirea trenului se va face evitându-se reducerea brusc a vitezei i reac iunile în lungul trenului.
(2) Gararea, ie irea sau trecerea complet a trenului, dup caz, se transmit de c tre IDM prin
radiotelefon, cu precizarea num rului trenului.
Art. 139. - (1) Când trenul este primit pe linie ocupat sau cu marca de siguran din cap tul opus
ocupat în condi iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare, mecanicul trebuie s urm reasc
cu aten ie linia astfel încât s poat lua în orice moment m suri de oprire a trenului în siguran .
(2) Dac trenul a fost oprit la semnalul de intrare al unei sta ii în care trenul nu are oprire prin livretul
de mers sau ordin de circula ie, iar semnalul de intrare nu d indica ii asupra semnalului de ie ire al
sta iei respective, dup punerea pe liber a semnalului de intrare mecanicul va proceda astfel:
a) va conduce trenul cu viteza de cel mult 30 km/h, fiind preg tit s opreasc în sta ie;
b) dup ce mecanicul se convinge c indica ia semnalului de ie ire este pe liber i nu se dau
semnale de oprire de c tre IDM sau al i agen i, poate spori viteza trenului i continua mersul,
Art. 140. - (1) Dac timpul de sta ionare a trenului în sta ie este suficient, mecanicul ajutor,
respectiv mecanicul de locomotiv în cazul conducerii simplificate, poate efectua în timpul sta ion rii
verific ri ale aparatelor, instala iilor, echipamentelor montate în sala ma inilor.
(2) Dac sta ionarea trenului în sta ie este mai mare de 3 minute, mecanicul ajutor poate efectua o
verificare vizual a pieselor, aparatelor i instala iilor montate în exteriorul locomotivei, conform
reglement rilor specifice în vigoare.
(3) Verific rile prev zute la alin. (2) pot fi efectuate personal de mecanicul de locomotiv , numai
dac reglement rile specifice în vigoare permit p sirea cabinei de conducere de c tre mecanic, i
numai dup asigurarea trenului contra pornirii din loc.
(4) Verific rile vor fi efectuate astfel încât s nu conduc la dep irea timpului de sta ionare în sta ie
înscris în livretul de mers sau în ordinul de circula ie.
CAPITOLUL VI
Obliga iile personalului de locomotiv în cazul opririi
neprev zute a unui tren în linie curent
Art. 141. - (1) Dac în parcurs apare necesitatea opririi neprev zute a unui tren în linie curent ,
mecanicul trenului este obligat:
a) s ia m suri de oprire i de asigurare a trenului contra pornirii din loc, iar la nevoie s dea
semnalul de strângere a frânelor de mân de c tre agen ii trenului care au astfel de sarcini;
b) în situa iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare, s ia leg tura cu eful de tren, în
cazul în care acesta exist
i s stabileasc împreun m surile i condi iile pentru circula ia în
continuare a trenului,
c) s dea semnale de "Aten ie" cu fluierul sau sirena locomotivei, dac nu poate lua leg tura cu
eful de tren;
d) s solicite, dac este cazul, mijloace de ajutor.
(2) eful de tren, în func ie de situa ia existent , este obligat:
a) s ia leg tura cu mecanicul i s stabileasc împreun cauzele opririi i condi iile de circula ie în
continuare;
b) s ia m suri de înl turare a obstacolelor, dac acest lucru este posibil;
c) s ia m suri pentru acoperirea obstacolului sau a locului care constituie un pericol în circula ia
trenurilor pe liniile vecine, dac este cazul;
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d) s comunice sta iilor vecine, prin radiotelefon, telefon sau în scris prin curier, neasigurarea
gabaritului de liber trecere pe linia pe care circul trenul sau pe linia al turat , dac este cazul.
(3) Dup oprirea trenului în linie curent , to i agen ii îns rcina i cu strângerea frânelor de mân sunt
obliga i s strâng imediat frâna de mân a vagonului pe care îl ocup i la semnalul mecanicului s
strâng i restul frânelor de mân ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop.
(4) În cazul trenurilor care circul f
ef de tren, obliga iile prev zute la alin. (2) lit. b), c) i d), revin
mecanicului trenului.
(5) În cazul r mânerii în linie curent a unor vagoane din compunerea trenurilor de marf la care al
doilea agent al trenului este mecanic ajutor, r spunderea pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii,
respectiv pentru ridicarea sabo ilor de mân o are mecanicul ajutor.
Art. 142. - (1) Dac oprirea neprev zut a trenului se datoreaz unor nereguli ap rute la vehiculele
remorcate din corpul trenului, constatarea i înl turarea acestor nereguli se face de c tre mecanicul
ajutor, dac deservirea locomotivei se face în echip complet , respectiv de c tre eful de tren în
cazul deservirii simplificate a locomotivei.
(2) În cazul în care defec iunile nu pot fi remediate de c tre mecanicul ajutor, respectiv eful de tren,
mecanicul se deplaseaz pentru remedierea defec iunilor, iar în cabina de conducere a locomotivei
mâne mecanicul ajutor, respectiv eful de tren.
(3) Când trenul este oprit pe o por iune de linie cu declivitate mai mare de 15 0/00, mecanicului îi este
interzis s p seasc locomotiva. În aceast situa ie, mecanicul va solicita mijloace de ajutor, prin
radiotelefon sau prin eful de tren, în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare.
Art. 143. - (1) Dac oprirea neprev zut a trenului se datoreaz unor nereguli ap rute la
locomotiv , constatarea i înl turarea acestor nereguli se face de c tre:
a) mecanicul sau mecanicul ajutor, dac deservirea locomotivei se face în echip complet ;
b) mecanicul de locomotiv , în cazul deservirii simplificate a locomotivei, dup ce eful de tren a fost
chemat în postul de conducere a locomotivei.
(2) Interven iile efectuate la locomotive în scopul remedierii neregulilor ap rute în parcurs se vor
efectua numai dup oprirea trenului i asigurarea acestuia contra pornirii din loc.
(3) Remedierile se vor efectua numai în conformitate cu ghidurile/îndrum toarele tehnice în vigoare
pentru tipul de vehicul feroviar motor deservit i numai cu respectarea normelor specifice de protec ie
a muncii i ap rare împotriva incendiilor.
(4) Dac nu s-a reu it remedierea neregulilor la locomotiv în timp de 15 minute mecanicul declar
locomotiva defect i solicit locomotiv de ajutor.
Art. 144. - (1) În cazul opririi neprev zute în linie curent a trenului din cauza pierderii capacit ii de
conducere de c tre mecanic, mecanicul ajutor are urm toarele obliga ii:
a) aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în pozi ia "0";
b) efectueaz o frânare rapid a trenului prin manipularea mânerului robinetului frânei automate în
pozi ia corespunz toare;
c) opre te motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electric ;
d) asigur locomotiva contra pornirii din loc prin ac ionarea frânei directe respectiv prin strângerea
frânei de mân a locomotivei;
e) d semnalul "Pericol" cu fluierul locomotivei, concomitent cu avizarea efului de tren, respectiv a
agen ilor îns rcina i cu asigurarea trenului, dac exist , pentru a se asigura men inerea pe loc a
trenului cu frânele de mân . Dac trenul nu este deservit de ef de tren sau al i agen i, mecanicul
ajutor asigur trenul contra pornirii din loc cu frânele de mân
f) avizeaz cea mai apropiat sta ie, prin orice mijloace, solicitând locomotiv de ajutor i eventual
ajutor medical.
(2) În cazul opririi neprev zute în linie curent a trenului remorcat cu locomotiv deservit în sistem
simplificat, în situa ia în care eful de tren, respectiv agentul autorizat s execute func ia de ef de
tren, nu poate lua leg tura cu mecanicul i nu percepe nici semnalul "Aten ie" dat cu fluierul
locomotivei, acesta se prezint din proprie ini iativ la locomotiv
i în cazul în care constat c
mecanicul i-a pierdut capacitatea de conducere a trenului, ia urm toarele m suri:
a) aduce controlerul sau graduatorul locomotivei în pozi ia "0";
b) manipuleaz mânerul robinetului frânei automate în pozi ia de frânare rapid ;
c) opre te motorul diesel, respectiv scoate de sub tensiune locomotiva electric ;
d) asigur trenul contra pornirii din loc prin ac ionarea frânei directe a locomotivei, respectiv prin
strângerea frânelor de mân ale locomotivei i ale trenului;
e) d semnalul "Pericol" cu fluierul locomotivei concomitent cu avizarea celei mai apropiate sta ii,
prin orice mijloace, solicitând locomotiv de ajutor, i eventual ajutor medical.
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Partea a V-a
Dispozi ii speciale în circula ia trenurilor
CAPITOLUL I
Modul de procedare în situa ia în care trenul oprit în linie curent
nu- i mai poate continua mersul
Art. 145. - (1) Când trenul oprit în linie curent nu î i mai poate continua mersul se admite darea
înapoi a trenului în prima sta ie, în urm toarele condi ii:
a) dac trenul este deservit de ef de tren, acesta trebuie s ia la cuno tin condi iile de circula ie
înscrise în ultimul ordin de circula ie înmânat mecanicului de locomotiv , dup care, f
o în elegere
prealabil cu IDM, poate dispune mecanicului, prin ordin de circula ie, condi iile de circula ie pentru
darea trenului înapoi, pân la semnalul de intrare al sta iei, f
s îl dep easc cu vehiculul feroviar
din capul trenului în sensul de împingere;
b) în cazul trenurilor f
ef de tren, în elegerea privind darea înapoi a trenului, se face între
mecanic i IDM din sta ia care a expediat trenul, prin radiotelefon.
(2) În cazul prev zut la alin. (1) lit. b), mecanicul comunic IDM:
a) num rul trenului, num rul locomotivei, tipul locomotivei i ora;
b) seria i num rul foii de parcurs;
c) numele mecanicului, mecanicului ajutor respectiv fochistului;
d) pozi ia kilometric unde se afl trenul.
(3) Primirea acceptului de a da trenul înapoi în sta ie se noteaz de c tre mecanic în foaia de
parcurs a locomotivei la rubrica "Men iuni asupra trenului", înscriindu-se:
a) numele sta iei;
b) num rul dispozi iei din registrul unic de c i libere, comenzi i mi care i ora la care s-a primit
comunicarea;
c) numele i prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind condi iile de dare înapoi a
trenului pân la semnalul de intrare în sta ie.
(4) În timpul împingerii trenului înapoi, agen ii care deservesc trenul sunt obliga i s se amplaseze
astfel încât:
a) s observe linia i semnalele;
b) s dea semnale corespunz toare i s ia m suri de oprire a trenului, inclusiv prin ac ionarea
semnalului de alarm , în cazul în care observ obstacole sau la întâlnirea unui semnal care ordon
oprirea.
(5) Dac trenul este deservit numai de doi agen i, mecanicul ajutor, respectiv cel de-al doilea agent
al trenului, se posteaz la urma trenului îndeplinind obliga iile prev zute la alin. (4).
(6) Viteza pentru darea înapoi a trenului nu poate dep i valorile prev zute în reglement rile
specifice în vigoare.
(7) La darea înapoi a trenului, mecanicul este obligat s dea semnale de aten ie repetate cu fluierul
sau sirena locomotivei.
Art. 146. - (1) Se interzice darea înapoi a trenului, din linie curent , f
o în elegere prealabil cu
IDM din sta ia care l-a expediat, în urm toarele cazuri:
a) pe timp cu cea , viscol i alte împrejur ri nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redus ;
b) în cazul în care trenul a fost expediat din sta ie pe timpul cât mijloacele de comunica ie sunt
întrerupte;
c) pe sec ii de circula ie cu BLA, cu excep ia trenurilor oprite f
s dep easc primul sector de
bloc;
d) în cazul în care s-a cerut locomotiv sau alt mijloc de ajutor, pân la sosirea acestora.
(2) Se interzice darea înapoi a trenului din linie curent în cazul în care ultimul vagon din tren nu are
semnal de alarm , chiar dac s-a luat leg tura cu IDM.
Art. 147. - (1) Trenul dat înapoi din linie curent trebuie oprit la intrarea în sta ie f
a dep i
semnalul de intrare.
(2) Dup oprirea trenului, mecanicul va lua leg tura prin radiotelefon cu IDM în vederea în elegerii
privind intrarea în sta ie confirmând faptul c a oprit f
a dep i semnalul de intrare. Atât mecanicul
trenului cât i IDM vor nota i vor înscrie datele necesare i comunic rile, similar modului prezentat la
art. 145, alin. (2) i (3).
(3) Dup stabilirea condi iilor de intrare în sta ie prin darea înapoi a trenului i asigurarea
parcursului, IDM va pune semnalul de intrare pe "liber". Dac semnalul de intrare nu se poate pune pe
"liber", nu func ioneaz nici indica ia de chemare a semnalului sau trenul trebuie s fie primit la o linie
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ocupat , IDM sau alt agent al sta iei, din ordinul IDM, înmâneaz mecanicului ordin de circula ie în
care se men ioneaz condi iile de primire în sta ie.
Art. 148. - În cazul ruperii trenului i r mânerii în linie curent a p ii rupte, agentul/agen ii trenului
are/au urm toarele obliga ii:
a) s strâng toate frânele de mân existente în grupul de vagoane r mas în linie curent ;
b) s supravegheze grupul de vagoane r mas în linie curent ;
c) s se deplaseze spre trenul care se apropie i s dea semnale de oprire, pân la oprirea trenului,
când aude/aud c se apropie un tren.
Art. 149. - (1) În cazul în care, dup oprire, trenul nu î i poate continua mersul în întregime, se
remorc în p i, cu locomotiva trenului sau cu o locomotiv de ajutor. În aceast situa ie, mecanicul
trenului are urm toarele obliga ii:
a) s ia leg tura cu IDM din sta ia vecin pentru a comunica situa ia ap rut
i necesitatea
remorc rii trenului în p i;
b) dac trenul este deservit de ef de tren, mecanicul va pleca spre sta ia vecin numai dup ce
stabile te cu eful de tren modul de remorcare a trenului în p i i prime te de la acesta ordin de
circula ie;
c) dac trenul nu este deservit de ef de tren, mecanicul va pleea spre sta ia vecin numai dup ce
verific asigurarea men inerii pe loc a p ii din tren r mase în linie curent , precum i asigurarea
procentului de mas frânat a p ii de tren pe care urmeaz s o remorce.
(2) În cazul în care nu poate lua leg tura prin radiotelefon cu IDM din una din sta iile vecine,
mecanicul poate pleca pentru a cere mijloace de ajutor, cu locomotiva izolat pân la primul post
telefonic, respectiv pân la sta ia vecin , în urm toarele condi ii:
a) în cazul în care trenul este deservit de c tre ef de tren, acesta dispune asupra plec rii
locomotivei, prin ordin de circula ie înmânat mecanicului;
b) dac trenul nu este deservit de ef de tren, mecanicul poate pleca cu locomotiva izolat numai
dup ce s-a asigurat men inerea pe loc a vagoanelor din tren.
(3) Dup plecarea cu locomotiva izolat sau cu prima parte a trenului, mecanicul trebuie s
opreasc la primul post de mi care în linie curent sau la primul post de macazuri în linie curent
pentru a nota în registrul postului c linia curent a r mas ocupat cu tot trenul sau cu o parte din tren.
IDM sau, agentul postului din linie curent , în baza înregistr rii f cute de mecanic, comunic prin
telefon sta iilor vecine r mânerea trenului sau a unei p i din tren, în linie curent .
(4) Înainte de a intra în sta ie cu prima parte a trenului de marf , respectiv cu locomotiva izolat ,
mecanicul trebuie s opreasc la primul aparat de cale din parcursul de intrare al sta iei, chiar dac
semnalul de intrare d indica ia de "liber", i s comunice IDM c linia curent a r mas ocupat .
Comunicarea se face prin radiotelefon, telefonic de la primul post de macazuri ori de barier sau prin
cel de-al doilea agent al trenului, dac nu s-a putut lua leg tura prin alte mijloace. Asupra modului de
intrare în sta ie dispune IDM.
(5) Dup sosirea cu locomotiva izolat sau cu prima parte a trenului în sta ie, mecanicul va stabili
împreun cu IDM condi iile pentru aducerea trenului sau a p ii r mase din tren, din linie curent .
Art. 150. - (1) În toate cazurile în care trenul oprit în linie curent nu î i poate continua mersul i nici
nu poate fi dat înapoi în sta ia de expediere, mecanicul trebuie s cear de la sta iile vecine
locomotiv de ajutor.
(2) Solicitarea men ionat la alin. (1) se face prin radiotelefon, telefonic de la un post din linie
curent , printr-o not scris , trimis celei mai apropiate sta ii printr-un agent al trenului,
(3) Pentru a solicita locomotiv de ajutor, mecanicul comunic IDM:
a) num rul trenului, num rul locomotivei, tipul locomotivei i ora;
b) seria i num rul foii de parcurs;
c) numele mecanicului;
d) pozi ia kilometric unde se afl trenul.
(4) Solicitarea locomotivei de ajutor se noteaz de c tre mecanic în foaia de parcurs a locomotivei
înscriindu-sc:
a) numele sta iei la care s-a cerut locomotiva de ajutor;
b) num rul dispozi iei din registrul unic de c i libere, comenzi i mi care, i ora la care s-a primit
comunicarea, transmise de c tre IDM;
c) numele i prenumele IDM care a primit solicitarea locomotivei de ajutor.
(5) Dup ce a solicitat locomotiv de ajutor, se interzice mecanicului s plece cu trenul din locul
unde s-a oprit în linie curent sau s dea înapoi trenul în sta ia de expediere pân la sosirea
locomotivei de ajutor sau pân când nu se prime te încuviin area de la IDM din sta ia de la care a
solicitat locomotiva de ajutor.
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(6) IDM expediaz locomotiva de ajutor în linie curent , înmânând mecanicului ordin de circula ie în
care se men ioneaz condi ii de circula ie, ca i în cazul circula iei mijloacelor de interven ie pe linie
curent închis , valabile atât la ducere cât i la înapoiere. Locomotiva de ajutor trebuie s fie dotat
cu radiotelefon în bun stare de func ionare.
(7) În cazul în care locomotiva de ajutor nu mai este necesar , mecanicul va renun a la solicitarea
acesteia în mod similar celui în care a solicitat-o i nu va pune trenul în mi care decât dup primirea
încuviin rii scrise de la IDM, transmis prin radiotelefon, telefon sau în scris, cu num r din registrul
unic de c i libere, comenzi i mi care. Mecanicul este obligat s înscrie în foaia de parcurs renun area
la locomotiva de ajutor, precum i datele transmise de IDM odaia cu încuviin area de a renun a la
locomotiv de ajutor i ora la care a primit aceast încuviin are.
Art. 151. - (1) În cazul în care trenul este oprit în linie curent i nu î i poate continua mersul ca
urmare a producerii unui eveniment sau accident feroviar, mecanicii, trebuie s comunice imediat
acest fapt IDM din una din sta iile vecine, prin orice mijloace, transmi ând totodat i datele necesare
lu rii m surilor ce se impun pentru înl turarea urm rilor evenimentului sau accidentului feroviar
respectiv. Comunicarea se înscrie de c tre mecanic în foaia de parcurs asem
tor modului prev zut
la art. 150 din prezentul capitol.
(2) În situa ia de la alin. (1), mecanicul trenului este obligat s ia toate m surile prev zute în
reglement rile specifice în vigoare pentru reducerea urm rilor evenimentului sau accidentului feroviar.
Capitolul II
Executarea lucr rilor pe liniile electrificate cu c rucioare-turn.
Art. 352. - (1) Pentru executarea lucr rilor de construc ie i între inere a liniei de contact, se
folosesc vehicule care pot fi scoase de pe linie cu bra ele denumite în continuare c rucioare-turn.
(2) IDM din sta iile cu ultima oprire premerg toare distan ei de circula ie pe care se lucreaz trebuie
aduc la cuno tin mecanicilor trenurilor, prin ordin de circula ie, existen a în linie curent a
acestor vehicule cu indicarea pozi iei kilometrice.
Art. 153. - (1) Lucr rile de între inere cu scoatere de sub tensiune la linia de contact din sta ii se pot
executa i sub circula ie, cu trecerea prin iner ie prin zona lucr rilor a trenurilor remorcate cu
locomotive electrice, acestea având pantografele coborâte.
(2) Aceast zon va fi acoperit cu indicatoare mobile specifice por iunii liniei de contact defecte,
prev zut în regulamentul de semnalizare CFR.
Art. 154. - (1) Pentru plecarea trenurilor oprite în sta iile din zona de lucru mecanicul va ridica
pantograful numai la avizarea verbal sau prin RTF a IDM.
(2) Gararea trenurilor i trecerea acestora prin iner ie cu pantografele coborâte la locomotiva
electric se va face numai pe linii directe din sta ii.
(3) Ridicarea pantografelor se va face la vitez sub 50 km/h, iar disjunctorul se va conecta la circa 1
minut dup ce linia de contact din fa a locomotivei nu mai prezint balans.
(4) Pe timp de cea , ploaie, furtun , polei, chiciur sau temperatur sub 0°C nu se va face circula ia
trenurilor în acest mod.
Art. 155. - (1) Personalul de locomotiv va fi avizat prin ordin de circula ie din ultima sta ie cu oprire
premerg toare sta iei în care trenul urmeaz s treac prin iner ie cu pantograful coborât.
(2) În cazul multiplei trac iuni se va emite ordin de circula ie pentru fiecare locomotiv inclusiv
locomotivei împing toare.
(3) Dup primirea ordinului de circula ie mecanicii vor efectua o prob de ridicare i coborâre a
pantografului, în prezen a IDM,
CAPITOLUL III
Circula ia trenurilor pe linia din stânga a c ii duble.
Circula ia trenurilor pe linie fals
Art. 156. - (1) Trenurile se expediaz i circul pe cale dubl , în mod normal, numai pe linia din
dreapta a sensului de mers.
(2) Trenurile pot s circule i pe linia din stânga sau pe linia fals a c ii duble.
(3) Prin linia din stânga se în elege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubl ,
înzestrat cu BLA banalizat.
(4) Prin linia fals se în elege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubl , înzestrat cu
BLA specializat sau f
BLA.
(5) Expedierea trenurilor pe linia din stânga sensului de mers se admite în cazul în care sta ia este
înzestrat cu semnal luminos de ie ire prev zut cu indicator pentru semnalizarea ie irii trenurilor pe
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linia din stânga a c ii duble, pe baza indica iei permisive a semnalului luminos de ie ire i a
indicatorului iluminat pentru semnalizarea ie irii trenurilor pe linia din stânga a c ii duble, considerând
fiecare linie curent ca o linie simpl .
(6) În cazul în care sta ia nu este înzestrat cu semnal luminos de ie ire prev zut cu indicator pentru
semnalizarea ie irii trenurilor pe linia din stânga c ii duble, se consider c trenul se expediaz i
circul pe linie fals .
Art. 157. - (1) Circula ia trenurilor pe linie fals se efectueaz dup sistemul în elegerii telefonice cale liber -, caz în care IDM dispozitor din sta ia care expediaz trenul pe linie fals , înmâneaz
mecanicului ordin de circula ie în care men ioneaz c trenul circul pe linie fals , distan a i alte
condi ii de circula ie, dac exist .
(2) Expedierea trenului pe linie fals , din sta iile înzestrate cu semnale luminoase de ie ire se face
pe baza indica iei semnalului luminos de chemare.
(3) Expedierea trenului pe linie fals , din sta iile înzestrate cu semafoare de ie ire se face pe baza
ordinului de circula ie în care se men ioneaz c trenul circul pe linia fals i iese din sta ie cu
semaforul de ie ire pe oprire.
(4) În cazul în care între dou sta ii situate pe o sec ie de circula ie cu cale dubl neînzestrat cu
BLA, exist un post de mi care în linie curent , circula ia trenurilor pe linie fals se face la interval de
sta ie, pe baz de cale liber , la care particip i postul de mi care. Sta ia care îndrum trenul pe linie
fals aduce la cuno tin a mecanicului, prin ordin de circula ie, c nu va lua în considerare indica iile
semnalului de trecere/ramifica ie al postului de mi care pentru sensul normal de mers.
(5) Trenul care circul pe linie fals poate trece f
oprire printr-o sta ie în baza:
a) semnalului "trecerea f
oprire a trenului", dat de c tre IDM în cazul trecerii pe linii neînzestrate
cu semnal de ie ire;
b) indica iei semnalului luminos de chemare în cazul trecerii pe linii înzestrate cu semnale luminoase
de ie ire.
(6) În cazul circula iei pe linie fals , la trecerea f
oprire printr-o sta ie, pe linii înzestrate cu
semafor de ie ire, se va proceda ca în cazul defect rii acestuia.
CAPITOLUL IV
Circula ia trenurilor prin punctele de sec ionare cu serviciul
de mi care suspendat temporar
Art. 158. - În punctele de sec ionare cu activitate redus , administratorul infrastructurii feroviare
poate aproba suspendarea temporar serviciului de mi care.
Art. 159. - (1) IDM dispozitori din sta iile vecine cu sta ia (punctul de sec ionare) în care s-a
suspendat temporar serviciul de mi care, respectiv din ultimele sta ii cu oprire a trenurilor, aduc la
cuno tin a mecanicului, prin ordin de circula ie, suspendarea temporar a serviciului de mi care în
sta ia (punctul de sec ionare) respectiv .
(2) În cazul în care trenul a plecat din ultima sta ie cu oprire i mecanicul nu a fost încuno tin at
despre suspendarea temporar a serviciului de mi care în sta ia (punctul de sec ionare) respectiv ,
operatorul de circula ie trebuie s dispun oprirea trenului în una din sta iile din parcurs pentru
avizarea mecanicului.
(3) În sta iile înzestrate cu instala ii cu încuietori cu chei cu sau f
bloc precum i în sta iile
înzestrate cu instala ii CEM, înainte de a se trece la suspendarea temporar a serviciului de mi care,
macazurile se încuie i/sau se blocheaz pe linia direct , iar semnalele se scot din func ie conform
reglement rilor specifice în vigoare
(4) În sta iile înzestrate cu instala ii de centralizare CED sau CE, situate pe sec ii de circula ie cu linii
duble înzestrate cu BLA, pe perioada suspend rii temporare a serviciului de mi care, instala iile se
trec în regim de func ionare automat a semnalelor, iar circula ia trenurilor se efectueaz pe sens
specializat.
Art. 160. - Înainte de intrarea în sta ia cu serviciul de mi care suspendat temporar, mecanicul
trebuie s conduc trenul cu deosebit aten ie, iar în cazul în care nu prime te semnalul "înainte" din
partea agentului sta iei, trebuie s opreasc trenul.
Art. 161. - (1) În cazul în care agentul dintr-un punct de sec ionare (sta ie), în care serviciul de
mi care este suspendat temporar, nu se prezint la telefon, trenul se expediaz din sta ia
premerg toare punctului de sec ionare respectiv pe baza ordinului de circula ie înmânat mecanicului,
în care se men ioneaz :
a) oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz;
b) revizuirea macazurilor de c tre cel de-al doilea agent al trenului;
c) închiderea barierei, dac exist .
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(2) În acest caz, dup oprirea trenului înaintea primului macaz din parcurs, mecanicul cere revizuirea
macazurilor de c tre cel de-al doilea agent al trenului, care închide mai întâi bariera dac exist ,
revizuie te macazurile atacate de tren pe la vârf, iar dac nu exist nici un pericol, d semnalul
"pornirea trenului". Când trenul circul prin împingere, închiderea barierelor i verificarea macazurilor
se face de c tre agentul din capul trenului.
(3) Dac se afl în posesia unui ordin de circula ie emis pentru situa ia de la alin. (1) mecanicul
opre te trenul i cere revizuirea macazurilor, chiar dac prime te semnalul "înainte" din partea
agentului sta iei (punctului de sec ionare).
(4) Dup trecerea printr-un punct de sec ionare (sta ie), în care serviciul de mi care este suspendat
temporar, mecanicul opre te trenul în prima sta ie, chiar dac nu are prev zut oprire prin livret i
aduce la cuno tin a IDM constat rile f cute privind circula ia prin punctul de sec ionare respectiv. La
trenurile care circul prin împingere aceste constat ri se aduc la cuno tin a IDM de c tre agentul din
capul trenului.
(5) Administratorul infrastructurii feroviare publice comunic operatorilor economici, operatorilor de
transport feroviar i de manevr feroviar interesa i, sta iile (punctele de sec ionare) i perioada pentru
care se suspend temporar serviciul de mi care.
CAPITOLUL V
Condi ii de circula ie în cazul scoaterii din func ie a BLA
Art. 162. - (1) Dac în parcurs mecanicul unui tren constat c dou sau mai multe semnale
luminoase de trecere ale BLA dau indica ia ro u, indica ii dubioase sau sunt stinse, este obligat s
comunice prin radiotelefon c tre IDM dispozitor din prima sta ie denumirea semnalelor luminoase de
trecere ale BLA care dau indica ia de oprire, dau indica ii dubioase sau sunt stinse. În cazul în care
radiotelefonul nu func ioneaz , mecanicul opre te trenul în prima sta ie, chiar dac acesta nu are
oprire prin livret i comunic IDM dispozitor cele constatate.
(2) Pân în momentul stabilirii de c tre personalul de între inere a cauzelor nefunc ion rii semnalelor
luminoase de trecere ale BLA i a condi iilor de circula ie, circula ia trenurilor se face în baza
în elegerii telefonice - cale liber , - atât pe linie simpl , cât i pe linie dubl .
(3) Primul tren care se expediaz pe baz de cale liber trece f
oprire în fa a semnalelor
luminoase de trecere ale BLA care au fost comunicate c tre IDM dispozitor prin ordin de circula ie,
exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de avarie la
trecerile la nivel, circulând cu viteza de cel mult 20 km/h pân la primul semnal luminos de trecere cu
indica ie permisiv . Avizarea mecanicului se face de c tre IDM dispozitor din sta ia care expediaz
trenul, prin ordin de circula ie în care se men ioneaz obligatoriu:
- " circula i pân la sta ia ...... pe baza în elegerii telefonice - cale liber ";
- " nu opri i în fa a semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele ....... cu indica ia ro u, cu
indica ii dubioase sau stinse, cu excep ia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia
de semnale de avarie la trecerile la nivel";
- " circula i cu viteza de cel mult 20 km/h pe sectoarele de bloc acoperite de semnalele luminoase de
trecere ale BLA numerele .........." (se men ioneaz denumirea semnalelor cu lumin ro ie, cu indica ii
dubioase sau stinse).
(4) Mecanicul primului tren care circul pe baza în elegerii telefonice - cale liber - va conduce trenul
cu deosebit aten ie i va înscrie cele constatate pe teren în foaia de parcurs. Constat rile efectuate
vor fi comunicate prin radiotelefon IDM dispozitor din prima sta ie pentru a fi înscrise în registrul de
revizie a liniilor i instala iilor de siguran a circula iei - denumit în continuare RRLISC. În cazul în care
RTF nu func ioneaz , mecanicul opre te în prima sta ie, chiar dac nu are oprire i va comunica
constat rile efectuate.
(5) În cazul în care mecanicul primului tren care a fost expediat pe baz de cale liber nu a constatat
nimic deosebit în circula ie, urm torul tren se expediaz tot pe baz de cale liber i va circula cu
vitez stabilit f
s opreasc în fa a semnalelor luminoase de trecere ale BLA cu indica ia ro u, cu
indica ii dubioase sau stinse, care au fost men ionate în ordinul de circula ie înmânat mecanicului
primului tren conform prevederilor de la alin. (3), exceptând semnalele luminoase de trecere ale BLA
care fac i func ia de semnale de avarie la trecerile la nivel. Mecanicul se avizeaz de c tre IDM
dispozitor din sta ia care expediaz trenul, prin ordin de circula ie în care se men ioneaz :
- " circula i pân la sta ia ...... pe baza în elegerii telefonice - cale liber ";
- " circula i cu vitez stabilit f
s opri i în fa a semnalelor luminoase de trecere ale BLA numerele
............ (denumirea semnalelor de trecere ale BLA men ionate în ordinul de circula ie înmânat
mecanicului primului tren, conform prevederilor de la alin. (3) cu indica ia ro u, cu indica ii dubioase
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sau stinse, cu excep ia semnalelor luminoase de trecere ale BLA care fac i func ia de semnale de
avarie la trecerile la nivel".
(6) Dac în timpul circula iei trenurilor expediate în condi iile prev zute la alin. (3) i alin. (5)
mecanicul constat , fa de cele men ionate în ordinul de circula ie i alte semnale luminoase de
trecere ale BLA cu indica ia ro u, cu indica ii dubioase sau sunt stinse, va comunica aceasta IDM
dispozitor din prima sta ie, conform prevederilor alin. (1). Dup primirea comunic rii de c tre IDM,
pentru expedierea i circula ia trenurilor, se procedeaz conform prevederilor de la alin. (3) i (5).
(7) Dac mecanicul comunic IDM dispozitor c a constatat deterior ri la linie, se procedeaz
potrivit prevederilor din reglement rile specifice în vigoare.
(8) În cazul circula iei trenurilor conform alin. (3) i (5), instala ia de control al vitezei trenului instalat
în cale se consider activ , iar mecanicul va manipula corespunz tor instala ia de pe locomotiv .
CAPITOLUL VI
Circula ia trenurilor neavizate la posturile de
barier din linie curent
Art. 163. - (1) În cazul în care p zitorul de barier din linie curent nu se prezint la telefon sau
când instala ia telefonic se defecteaz
i nu se poate lua leg tura cu acesta, în toate cazurile,
trenurile se opresc în sta ia premerg toare postului de barier respectiv, chiar dac nu au oprire
prev zut prin livret.
(2) Mecanicul va fi avizat despre situa ia ap rut prin ordin de circula ie, în care se înscrie c trenul
circul neanun at la postul de barier situat la pozi ia kilometric , respectiv hectometric a acestuia din
linia curent .
Art. 164. - (1) În apropierea postului de barier men ionat în ordinul de circula ie, mecanicul reduce
viteza trenului. Dac mecanicii, observ c p zitorul de barier este prezent la post, la locul fixat în
vederea trecerii trenului i nu d semnale de oprire, iar bariera este închis , trece f
oprire i
comunic prin radiotelefon c tre IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau c tre IDM din prima
sta ie din parcurs, despre situa ia constatat .
(2) Dac mecanicul nu observ prezen a agentului la locul fixat sau acesta este prezent la post i d
semnale de oprire sau bariera este deschis , este obligat s ia m suri de oprire a trenului înaintea
trecerii la nivel. Al doilea agent al trenului - eful de tren, respectiv alt agent autorizat pentru a executa
func ia de ef de tren, iar în lipsa acestora mecanicul ajutor - se deplaseaz la postul de barier pentru
a constata situa ia, dup care mecanicul comunic c tre IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau
tre IDM din prima sta ie din parcurs despre situa ia constatat , procedându-se în continuare astfel:
a) în cazul în care bariera este deschis , al doilea agent al trenului închide mai întâi bariera, dup
care d semnale în vederea dep irii trecerii la nivel de c tre tren. Mecanicul opre te trenul dup
dep irea trecerii la nivel cu tot trenul, al doilea agent al trenului deschide bariera, se urc în tren sau
în cabina locomotivei i dup caz, transmite semnalul "înainte" sau comunic mecanicului c trenul î i
poate continua mersul;
b) în cazul în care bariera este închis , se va proceda identic lit. a), exceptând închiderea barierei.
În cazul trenurilor formate din automotoare dotate cu calculator de bord care permite efectuarea
probelor de frân de c tre mecanic din postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi
conductorul de tren autorizat pentru manipularea instala iilor de siguran a circula iei cu care sunt
echipate automotoarele, pentru men inerea pe loc a acestora la manevr i/sau în circula ia trenurilor
în cazul conducerii simplificate.
(3) În cazul locomotivelor izolate i al altor vehicule feroviare motoare deservite numai de c tre
mecanic, când mecanicul a fost avizat despre lipsa agentului la postul de barier , acesta ia m suri de
oprire înaintea trecerii la nivel; dup ce opre te i se convinge c circula ia rutier este întrerupt ,
mecanicul d semnale acustice repetate de aten ie cu fluierul locomotivei, dup care dep
te
trecerea la nivel cu deosebit aten ie i comunic prin radiotelefon despre situa ia constatat c tre
IDM care i-a înmânat ordinul de circula ie sau c tre IDM din prima sta ie din parcurs.
Art. 165. - (1) În cazul defect rii unei bariere în pozi ia deschis, imediat dup ce a primit dispozi ia
de închidere a acesteia, agentul care o deserve te este obligat s ia m suri de oprire a circula iei
rutiere prin manipularea cumpenelor de rezerv sau prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate
pe timp de noapte cu discuri ro ii reflectorizante sau cu felinare cu lumin ro ie i s avizeze pe IDM
din sta iile adiacente, cu num r i or , despre defectarea barierei.
(2) Impiegatul de mi care din sta iile adiacente comunic personalului de locomotiv prin ordin de
circula ie, despre defectarea barierei situate la pozi ia kilometric , respectiv hectometric a acesteia
din linia curent .
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(3) În cazul în care este avizat despre defectarea unei bariere în pozi ia deschis, mecanicul de
locomotiv trebuie s circule cu deosebit aten ie în zona pasajului la nivel respective i s dea
semnale repetate de aten ie cu fluierul sau sirena locomotivei
Art. 166. - (1) În cazul în care acarul unui post de macazuri din linie curent nu r spunde la telefon,
trenul poate fi expediat numai dup ce s-a înmânat mecanicului ordin de circula ie, în care se specific
oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz i revizuirea macazurilor de c tre cel de-al doilea
agent al trenului. Dac sunt îndeplinite toate condi iile stabilite în reglement rile specifice, cel de-al
doilea agent al trenului va da semnale de punere în mi care a trenului. În prima sta ie mecanicul
opre te trenul chiar dac nu are oprire i aduce la cuno tin a IDM constat rile f cute.
(2) Pentru trenurile care circul prin împingere, revizuirea macazurilor se face de c tre un agent al
trenului (care se posteaz , dac este posibil, în primul vehicul din capul trenului), iar în prima sta ie
aduce la cuno tin a IDM constat rile f cute.
CAPITOLUL VII
Circula ia mijloacelor de interven ie i a UAM pe linie curent închis
Art. 167. - (1) Pe perioada în care linia curent este închis datorit întreruperii acesteia într-o
por iune, se admite circula ia mijloacelor de interven ie i a UAM de o parte i de alta a por iunii de
întrerupere.
(2) Când este necesar s se îndrume mai multe mijloace de interven ie i/sau UAM în aceea i parte
a por iunii de întrerupere, acestea se vor putea urm ri i la vedere, circulând cu viteza
corespunz toare distan ei de vizibilitate, îns nu mai mult de 20 km/h, astfel încât mijlocul de
interven ie/UAM s opreasc sigur înaintea oric rui eventual obstacol sau s nu ajung mijlocul de
interven ie/UAM urm rit.
(3) Pe timp cu vizibilitate redus , mijloacele de interven ie vor avea semnalele de cap i fine de tren,
iluminate.
Art. 168. - (1) Ie irea în linie curent închis a mijloacelor de interven ie i UAM se face în baza
condi iilor stabilite în ordinul de circula ie.
(2) Pe sec ii de circula ie înzestrate cu BLA, în ordinul de circula ie se men ioneaz :
a) în cazul în care mijlocul de interven ie sau UAM se expediaz spre urma trenului r mas în linie
curent :
" circula i pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilit , cu respectarea restric iilor de
viteza, pân la primul semnal luminos care ordon oprirea, de unde ve i circula cu viteza maxim de
20 km/h pân la km .........." locul unde trebuie s se acorde ajutorul;
b) în cazul în care mijlocul de interven ie sau UAM se expediaz spre capul trenului:
" circula i cu viteza maxim de 20 km/h, cu respectarea restric iilor de vitez , f
a lua în
considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu excep ia celor care fac func ia de semnat de
avarie, pân la km ......" - locul unde trebuie s se acorde ajutorul.
(3) Pe sec ii de circula ie neînzestrate cu BLA, atât ziua cât i noaptea, în ordinul de circula ie se
men ioneaz :
" circula i cu viteza maxim de 40 km/h cu respectarea restric iilor de vitez , pân la km ......
(distan de cel pu in 1 km de locul unde se g se te trenul oprit) i cu viteza maxim de 20 km/h de la
km ..... pân la km ......" - locul unde trebuie s acorde ajutorul.
(4) În toate cazurile în care mijlocul de interven ie i/sau UAM se îndrum spre urma trenului, pozi ia
kilometric pân la care acestea circul cu cel mult 20 km/h, se calculeaz i se înscrie în ordinul de
circula ie înmânat mecanicului, inându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicit mijloc de
interven ie.
Art. 169. - (1) În cazul în care din dou sta ii vecine se expediaz în sens contrar - pe distan a de
circula ie dintre ele - mijloace de interven ie i/sau UAM, por iunea de linie dintre punctele pân la care
pot avansa mijloacele de interven ie i/sau UAM, se consider ca por iune de întrerupere i se
semnalizeaz ca por iune de linie închis .
(2) În situa ia de la alin. (1), în ordinul de circula ie se face men iunea c din sta ia vecin a mai fost
expediat în sens contrar un mijloc de interven ie i/sau UAM, indicându-se punctul de oprire al
acestuia i viteza maxim de 20 km/h.
(3) Mijlocul de interven ie i/sau UAM poate dep i discurile ro ii din linie curent , care acoper
por iunea de întrerupere a c ii, numai dup oprirea în fa a acestora i numai înso ite de c tre agen ii
stabili i de conduc torul lucr rilor,
Art. 170. - (1) Circula ia mijloacelor de interven ie i/sau UAM pe o linie curent închis , precum i
retragerea lor din linie curent la una din sta ii se face în condi iile stabilite în ordinul de circula ie
înmânat mecanicului; intrarea mijloacelor de interven ie i/sau UAM în sta ie se face conform
reglement rilor privind primirea trenurilor.
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(2) Ordinul de circula ie va cuprinde, dup caz, observa ii referitoare la:
a) condi iile de circula ie pe linie curent închis ;
b) expedierea cu semnalul de ie ire pe oprire;
c) delimitarea kilometric a lucr rilor pentru fiecare mijloc de interven ie i/sau UAM;
d) mijlocul de interven ie pe care îl urm re te sau de care este urm rit;
e) sta ia unde se retrage;
f) condi iile de înapoiere i de intrare în sta ie;
g) alte condi ii de circula ie.
(3) Intrarea mijloacelor de interven ie i/sau UAM în sta ie în cazul în care acestea se urm resc la
vedere se poate face pe aceea i linie, în baza indica iei permisive a semnalului de intrare pentru
primul mijloc de interven ie sau UAM, iar pentru restul mijloacelor de interven ie i/sau UAM din grup,
pe acela i parcurs, cu semnalul de intrare pe oprire, numai dac acest mod de primire a fost stabilit
prin ordinul de circula ie. În aceast situa ie IDM dispozitor men ine încuiate, respectiv blocate toate
macazurile din parcursul comandat, pân la gararea ultimului mijloc de interven ie sau UAM.
(4) În cazul în care la înapoierea din linie curent , mijloacele de interven ie i/sau UAM nu se retrag
într-un singur grup, fiecare mijloc de interven ie i/sau UAM va fi primit în sta ie pe o linie liber , cu
semnalul de intrare în pozi ia pe liber, cu respectarea condi iilor prev zute în reglement rile specifice
în vigoare.
(5) În cazul în care la înapoierea din linie curent mijloacele de interven ie (UAM) se primesc la linii
ocupate, primirea acestora se face cu semnalul de intrare în pozi ia pe oprire, în condi iile prev zute în
reglement rile specifice în vigoare.
(6) În cazul în care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la punctul de
întrerupere a liniei curente se înfiin eaz un post de mi care, circula ia mijloacelor de interven ie se
face în baza în elegerii telefonice - cale liber - între IDM din sta ia vecin expeditoare i IDM de la
postul de mi care înfiin at.
(7) În cazul în care este necesar transbordarea c torilor în zona por iunii de întrerupere, trenurile
de c tori pot circula pe linie curent închis în acelea i condi ii ca i mijloacele de interven ie i/sau
UAM.
CAPITOLUL VIII
Circula ia trenurilor în cazul întreruperii func ion rii
tuturor mijloacelor de comunica ie
Art. 171. - (1) În cazul în care func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt ,
circula ia trenurilor se face:
a) pe cale simpl sau pe cale dubl f
BLA în cazul în care unul din firele de circula ie este închis,
pe baza în elegerii scrise între sta ii;
b) pe cale dubl f
BLA, numai pe firul normal de circula ie i la intervalul de timp de mers fixat
trenului antemerg tor pentru parcurgerea distan ei pân la sta ia vecin , plus 10 minute;
c) pe sec iile de circula ie înzestrate cu BLA atât pe cale simpl cât i pe cale dubl , dac blocul
func ioneaz , circula ia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA;
d) pe sec iile de circula ie echipate cu bloc de linie semiautomat circula ia trenurilor se face pe baza
în elegerii scrise între sta ii;
(2) Pe tot timpul cât dureaz întreruperea mijloacelor de comunica ie, circula ia trenurilor se face
numai între sta ii. Posturile de mi care, posturile ajut toare de mi care i posturile de macazuri din
linie curent , care pân la întreruperea comunica iei au fost în func ie, nu vor mai participa la circula ia
trenurilor.
(3) Pe toat durata întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, atât pe cale simpl cât
i pe cale dubl , circula ia trenurilor trebuie s se fac cu viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în
fiecare sta ie.
Art. 172. - (1) Pe tot timpul cât dureaz întreruperea func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie,
IDM dispozitor care expediaz trenul înmâneaz mecanicului un ordin de circula ie în care va
men iona:
a) circula ia trenului se face cu toate mijloacele de comunica ie întrerupte;
b) viteza de circula ie a trenului nu va dep i 30 km/h;
c) oprirea trenului în sta ia prin care, dup livret sau dup mersul întocmit cu ocazia punerii în
circula ie a trenului suplimentar, trenul era prev zut s circule f
oprire;
d) oprirea trenului la postul de mi care, postul ajut tor de mi care sau postul de macazuri în linie
curent în cazul în care între dou sta ii vecine se afl un astfel de post;
e) trenul circul neanun at la posturile de barier , dac este cazul.

44

(2) Pe timpul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie se interzice:
a) executarea manevrei în linie curent cu dep irea semnalului de intrare;
b) expedierea unui tren cu oprire pentru lucr ri în linie curent , cu excep ia mijloacelor de interven ie
sau locomotivei de ajutor când trebuie îndrumate în linie curent între dou sta ii vecine;
c) expedierea unui tren pe i de pe o linie ramificat din linia curent ;
d) expedierea unui convoi de manevr de pe linia unui operator economic, cu manevr în linie
curent i cu înapoiere pe linia operatorului economic.
(3) În situa ia în care func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie sunt întrerupte, locomotivele
împing toare circul numai legate la tren i frân , pe întreaga distan .
Art. 173. - (1) Pe timpul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de comunica ie, expedierea
locomotivelor de ajutor în linie curent , atât în sensul cu prioritate cât i în sens opus, se face numai la
cererea scris a mecanicului trenului r mas pe linie curent sau a efului de tren când mecanicul i-a
pierdut capacitatea de conducere, transmis printr-un agent al trenului.
(2) În cazul în care IDM dintr-o sta ie a primit solicitarea scris pentru locomotiv de ajutor de la un
tren oprit în linie curent , acesta poate expedia mijlocul de ajutor dup necesitate, pe linia pe care a
mas trenul, dac nu s-a men ionat în cerere trimiterea mijlocului de ajutor pe cealalt linie a c ii
duble.
Art. 174. - (1) Pentru transmiterea avizelor/cererilor scrise, în cazul întreruperii func ion rii tuturor
mijloacelor de comunica ie, sta ia cu sens cu prioritate poate utiliza vehicule cu i f
motor care se
pot scoate de pe linie cu bra ele, precum i locomotive izolate sau drezine motor, iar sta ia cu sens
prioritate poate utiliza numai vehicule f
motor care se pot scoate de pe linie cu bra ele.
(2) Pe linie simpl echipat cu BLA, atât sta ia cu sens cu prioritate cât i sta ia cu sens f
prioritate poate utiliza pentru transmiterea avizelor scrise numai vehiculele f
motor care se pot
scoate de pe linie cu bra ele iar în lipsa acestor mijloace se folosesc curierii.
Art. 175. - (1) Pân la restabilirea func ion rii mijloacelor de comunica ie, pentru a nu se întrerupe
în elegerile scrise dintre cele dou sta ii, IDM sunt obliga i s trimit prin mecanicul fiec rui tren, întrun sens sau altul, avizele scrise pentru expedierea ulterioar a trenurilor.
(2) În cazul în care mecanicul este avizat prin ordin de circula ie cu privire la circula ia trenului cu
toate mijloacele de comunica ie întrerupte, acesta nu pleac cu trenul dac nu prime te i avizul scris
pentru expedierea trenului imediat urm tor, pe care îl va înmâna c tre IDM din sta ia vecin .
(3) IDM care prime te avizul/cererea, consemneaz
i confirm primirea avizului/cererii prin
semn tur pe ordinul de circula ie aflat la mecanic.
CAPITOLUL IX
Oprirea vehiculelor feroviare fugite
Art. 176. - (1) În caz de fugire a vehiculelor feroviare, întregul personal feroviar este obligat s
întrebuin eze toate mijloacele pentru oprirea acestora.
(2) Personalul feroviar care observ vehicule feroviare fugite, este obligat s avizeze imediat pe IDM
din cea mai apropiat sta ie de cale ferat . IDM va aviza posturile de macazuri i de barier din incinta
sta iei i din linie curent , posturile ajut toare de mi care i posturile de mi care din linie curent ,
sta ia vecin - în sensul fugirii - i operatorul de circula ie, comunicând, dac este posibil, felul
înc rc turii i dac sunt oameni în vehiculele feroviare fugite.
Partea a VI-a
Manevrarea vehiculelor feroviare
CAPITOLUL I
Reguli generale privind organizarea, conducerea i
executarea manevrei vehiculelor feroviare
Art. 177. - (1) Manevra este opera ia de mi care a vehiculelor feroviare pe aceea i linie sau de pe o
linie pe alta.
(2) Manevra se execut de c tre personalul OTF, OMF sau al altor operatori economici autoriza i în
acest scop.
(3) Opera iile de manevr se execut de regul , de c tre partidele de manevr sau de tren.
Personalul i modul în care se execut manevra se stabile te în PTE.
(4) Preciz ri privind obliga iile referitoare la solicit rile de executare a manevrei, precum i modul de
organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind conducerea i executarea manevrei între
personalul sta iei i cel al OTF/OMF se stabilesc în PTE.
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(5) Manevra trebuie s se execute conform procesului tehnologic stabilit i s asigure securitatea
personalului, siguran a circula iei, integritatea vehiculelor feroviare, a instala iilor, liniilor i
construc iilor, precum i a bunurilor încredin ate la transport.
Art. 178. - (1) La manevrarea vehiculelor feroviare se utilizeaz o singur locomotiv în ac iune,
legat sau nelegat la aceste vehicule feroviare.
(2) Manevrarea vehiculelor cu o locomotiv în ac iune intercalat , precum i cu dou locomotive în
ac iune simultan, se admite numai în cazuri speciale, prev zute în PTE.
Art. 179. - (1) Viteza maxim admis la manevr este de 40 km/h, când locomotiva execut mi
ri
de manevr prin tragere cu vehicule feroviare pe linie liber sau execut mi
ri izolate i de 25 km/h
în restul cazurilor.
(2) Viteza maxim cu care se efectueaz manevra poate fi limitat din cauza condi iilor impuse de
aparatele de cale, linie, pant , intemperii, vizibilitatea semnalelor, spa iul rezervat manevrei i alte
cauze locale, prev zute în PTE sau prin ordin de circula ie.
(3) Viteza real cu care se efectueaz manevra trebuie reglat de c tre mecanicul de locomotiv
astfel încât s se poat asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, f
a se produce deteriorarea
acestora sau degradarea i deplasarea înc rc turii.
(4) Vitezele de triere a vagoanelor, modul de executare a manevrelor peste cocoa ele de triere sau
planurile înclinate, precum i condi iile de trecere i vitezele de circula ie peste basculele pod, se
prev d în PTE.
Art. 180. - (1) Manevra cu locomotiva se face prin tragere, împingere, îmbrâncire sau triere pe plan
înclinat sau cocoa de triere.
(2) Regulile stabilite pentru efectuarea manevrei vagoanelor cu locomotiva sunt obligatorii pentru
orice vehicul feroviar motor care efectueaz manevr pe liniile infrastructurii feroviare publice sau
private.
(3) Automotoarele pot manevra numai remorci de automotor.
Art. 181. - (1) Opera iile de manevr trebuie s fie conduse de un singur agent, denumit
conduc torul manevrei, care de regul , este eful de manevr sau eful de tren. În cazul în care
conduce personal manevra, mai poate fi conduc tor de manevr i urm torul personal:
a) eful sta iei sau IDM - în cazurile excep ionale prev zute în Regulamentul pentru circula ia
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare - nr. 005;
b) alt personal instruit i autorizat în acest scop,
(2) În cazuri excep ionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguran a
circula iei, în situa ia în care trenul nu este deservit de partid de tren sau în sta ie nu exist partid de
manevr apar inând operatorului de transport feroviar care asigur remorcarea trenului, manevra se
poate executa numai de c tre conduc torul manevrei - IDM sau ef sta ie - i mecanic. În acest caz,
mi
rile de manevr se pot executa numai prin tragere sau împingere, cu respectarea regulilor
generale privind executarea manevrei în sta ia respectiv . Modificarea i/sau completarea ar rii
vagoanelor trenului se face de c tre conduc torul manevrei.
(3) Înainte de începerea manevrei, conduc torul manevrei trebuie s ia leg tura personal cu
mecanicul, pentru identificare.
(4) În sta iile înzestrate cu instala ii de centralizare CED i CE se admit mi
ri de manevr cu
locomotiva izolat , cu vagon de serviciu, cu vagon WIT sau cu vagon po , f
conduc tor i partid
de manevr , pe baza indica iilor permisive ale semnalelor luminoase.
Art. 182. - (1) Pentru executarea manevrei în condi ii de siguran , conduc torul manevrei este
obligat s trimit un agent din partida de manevr cu rechizite de semnalizare, înaintea convoiului de
manevr , la o distan suficient , pentru a observa dac nu sunt oameni sau obstacole pe linie, în
cazurile în care:
a) locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este asigurat ;
b) locomotiva împinge vagoane pe o linie cu peroane pentru c tori;
c) se manevreaz pe liniile de înc rcare-desc rcare;
d) se manevreaz cu locomotiva intercalat ;
c) se manevreaz peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere de prioritate - tip
IR - dac nu este prev zut altfel în PTE;
f) se manevreaz prin împingere pe liniile cu opritori fic i, cu sabo i de deraiere, sau pe liniile
afectate repara iilor la vagoane, precum i pe liniile grupelor tehnice de preg tire a trenurilor de
tori.
(2) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. a) i b) precum i în cazul în care se manevreaz prin
împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de preg tire a trenurilor de c tori, iar convoiul de
manevr este compus numai din vagoane de c tori, agentul din partida de manevr care prime te
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sarcini pentru a supraveghea dac nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se posteaz la u a primului
vagon din convoi, în sensul împingerii.
(3) La executarea manevrei peste trecerile la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR,
conduc torul manevrei este obligat s opreasc convoiul de manevr înaintea fiec rei treceri la nivel,
ia m suri de oprire a circula iei rutiere i numai dup ce s-a convins c circula ia rutier este oprit ,
poate da semnale de punere în mi care a convoiului de manevr . Conduc torul manevrei este obligat
asigure prin agen ii din partida de manevr oprirea circula iei rutiere în ambele sensuri ale acesteia,
pân la trecerea complet a convoiului de manevr peste trecerea la nivel.
Art. 183. - (1) Manevra care se efectueaz pe liniile sta iei se execut dup un plan de manevr
întocmit la solicitarea scris a operatorului de transport feroviar interesat, de c tre IDM dispozitor i
transmis verbal de c tre acesta sau de c tre IDM exterior.
(2) Con inutul planului de manevr , precum i orice modificare a acestuia, trebuie s fie comunicate
mecanicului de c tre conduc torul manevrei. În cazul în care manevra se execut cu dou sau mai
multe locomotive în convoi, planul de manevr se aduce i la cuno tin a celorlal i mecanici.
(3) La liniile acoperite cu discuri ro ii mobile, manevra se poate efectua numai dup avizarea
personalului care execut interven ii sau repara ii la vagoane, respectiv care particip la înc rcareadesc rcarea vagoanelor, dup ridicarea discurilor ro ii, conform prevederilor din PTE.
(4) Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat s le execute integral i
raporteze despre aceasta conduc torului manevrei.
Art. 184. - (1) Semnalele optice i acustice pentru efectuarea manevrei se dau de c tre
conduc torul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere, astfel încât personalul
de locomotiv s le perceap în mod neîndoielnic, chiar dac este dotat cu radiotelefon.
(2) Semnalul de începere a manevrei trebuie dat de c tre conduc torul manevrei dup ce acesta s-a
convins c personalul care a primit sarcini premerg toare începerii manevrei, le-a executat i a
raportat executarea acestora.
(3) Personalul din partida de manevr poate da semnale i din proprie ini iativ , în scopul evit rii
unui accident sau eveniment feroviar precum i pentru evitarea unui accident de munc .
Art. 185. - Înainte de efectuarea manevrei, conduc torul manevrei se posteaz astfel încât:
a) s poat supraveghea întreaga zon de manevr ;
b) s p streze leg tura cu personalul de manevr , de locomotiv . IDM, revizori de ace i acari, prin
mijloace de comunicare ca, semnale i comunic ri verbale directe sau prin instala iile TC;
c) s poat comunica personalului cu care efectueaz manevra, liniile la care se manevreaz .
Art. 186. - (1) Mi
rile de manevr peste aparatele de cale extreme ale sta iei se efectueaz , de
regul , prin tragere cu locomotiva a ezat spre linia curent . În cazul execut rii manevrei prin
împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curent , vehiculele feroviare se leag între ele i
la locomotiv , semiacupl rile de aer se cupleaz pe toat lungimea trenului, iar conducta general de
aer se leag la sursa de aer a locomotivei.
(2) Manevrarea vehiculelor feroviare peste aparatele de cale extreme ale sta iei spre linia curent
este permis pân la limita incintei sta iei. Limita de manevr în sta iile situate pe linie dubl , atunci
când linia din stânga a c ii duble nu este echipat cu semnale de intrare, este semnalul de intrare al
liniei normale.
(3) Dep irea limitei incintei sta iei de c tre convoiul de manevr sau numai de c tre locomotiv ,
este admis pe baza dispozi iei scrise a operatorului de circula ie. În cazul dep irii limitei incintei
sta iei la manevr , mecanicul trebuie avizat prin ordin de circula ie, în care se men ioneaz ora pân
la care este permis dep irea limitei incintei sta iei.
Art. 187. - (1) Dep irea la manevr a semnalelor luminoase a c ror indica ie ordon oprirea, cu
indica ie dubioas sau stinse, precum i a semnalelor luminoase de manevr cu lumin albastr se
admite numai în cazul în care:
a) aceste semnale nu au parcursuri de manevr centralizate electrodinamic sau electronic;
b) sunt defecte, scoase temporar din func iune sau nu se pot manipula;
c) se face manevr unghiular i nu se consum integral parcursul executat ini ial.
(2) În cazurile de la alin. (1), IDM dispozitor sau alt agent din subordinea acestuia din ordinul IDM
dispozitor, înmâneaz mecanicului ordin de circula ie în care men ioneaz :
a) semnalele care pot fi dep ite în aceast situa ie;
b) intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste condi ii.
(3) În cazul în care, înainte de expirarea valabilit ii ordinului de circula ie emis conform prevederilor
alin. (1) i alin. (2), apare necesitatea opririi manevrei în vederea primirii-expedierii unui tren sau
execut rii unei mi
ri de manevr cu o alt locomotiv în aceea i zon , ordinul de circula ie se
retrage de la mecanic de c tre conduc torul manevrei din ordinul IDM i î i pierde valabilitatea.
Conduc torul manevrei comunic mecanicului i partidei de manevr ordinul de retragere i oprire a
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manevrei, retrage i opre te manevra, dup care retrage ordinul de circula ie de la mecanic i îl pred
celui care l-a emis.
CAPITOLUL II
Reguli speciale pentru manevrarea vehiculelor feroviare
Art. 188. - (1) Locomotivele i automotoarele care nu sunt în ac iune se pot manevra prin triere pe
cocoa sau pe plan înclinat, numai cu agent (agen i) la frân . Pentru aceste vehicule feroviare este
interzis reducerea vitezei sau oprirea cu sabo i de mân sau cu frâne de cale.
(2) Locomotivele i automotoarele nu trebuie s tamponeze i nici s fie tamponate în timpul
opera iunilor de manevr .
(3) Se interzice manevra prin împingere a automotoarelor i a remorcilor de automotor împreun cu
alte vehicule feroviare care se afl în fa a acestora. Se interzice manevra prin tragere a
automotoarelor i a remorcilor de automotor, în cazul în care de acestea sunt legate alte vehicule
feroviare.
(4) Manevrarea locomotivelor electrice care nu sunt în ac iune se face numai cu pantografele
coborâte.
CAPITOLULUI
Manevrarea vagoanelor cu m rfuri periculoase
Art. 189. - (1) Manevra vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" se
face numai prin tragere i împingere, cu viteza de cel mult 10 km/h i cu respectarea urm toarelor
suri suplimentare:
a) între locomotiv i vagoanele cu care se manevreaz s existe un grup de vagoane de siguran
având cel pu in 4 osii, goale sau înc rcate cu m rfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât
cele din categoriile m rfurilor periculoase;
b) conduc torul manevrei s avizeze în scris pe IDM prin solicitarea de efectuare a manevrei i
verbal partida de manevr , c se manevreaz cu vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din
categoria "explozibile", men ionând c acestea au frânele automate i de mân izolate;
c) IDM s avizeze pe mecanic, prin ordin de circula ie, c se manevreaz cu vagoane înc rcate cu
rfuri periculoase din categoria "explozibile", men ionându-se c acestea au frânele automate i de
mân izolate;
d) vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile" se feresc de orice surse
care pot provoca incendii;
c) dup terminarea manevrei, aceste vagoane s fie garate pe linii special destinate, s fie legate
între ele i asigurate cu sabo i de mân , acoperite prin manipularea i eclisarea macazurilor spre alt
linie i semnalizate cu discuri ro ii.
(2) Liniile i condi iile de introducere, depozitare i scoatere a vagoanelor înc rcate cu m rfuri
periculoase din categoria "explozibile" se stabilesc în PTE.
Art. 190. - (1) Manevra vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "radioactive" se
efectueaz cu respectarea reglement rilor aprobate pentru fiecare transport în parte.
(2) Vagoanele înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "inflamabile" trebuie ferite de orice
contact cu surse generatoare de incendii.
(3) Vagoanele etichetate cu eticheta "pericol" se manevreaz cu aten ie, conduc torul manevrei
avizând verbal pe mecanic i pe agen ii din partida de manevr de existen a acestor vagoane.
Art. 191. - (1) Manevra vagoanelor cu înc rc tura a ezat numai pe o parte - frontal sau
longitudinal - se execut cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere i împingere f
a se dep i
aparatele de cale extreme ale sta iei.
(2) În sta iile cu linii electrificate, vagoanele cu m rfuri pulverulente se încarc /descarc
i se
depoziteaz numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât s nu afecteze linia de contact.
CAPITOLUL IV
Manevra în linie curent
Art. 192. - (1) În linie curent
i pe liniile deservite de posturile de macazuri din linie curent ,
manevra se execut din ordinul IDM dispozitor care îndrum trenul sau convoiul de manevr , cu
respectarea m surilor de siguran privind executarea manevrei, precum i a urm toarelor m suri
suplimentare:
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a) manevra se execut prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele i la
locomotiv , precum i la conducta de aer al locomotivei;
b) l sarea vehiculelor feroviare în linie curent , f
locomotiv , este admis numai pe por iuni de
0
linie cu declivitate maxim de 3 /00, a c ror lungime este egal sau mai mare decât lungimea
convoiului - por iuni marcate pe teren - i numai dup asigurarea lor contra fugirii.
(2) Ie irea în linie curent a convoiului de manevr sau numai a locomotivei care manevreaz , de pe
liniile deservite de un post de macazuri în linie curent sau de un post ajut tor de mi care, este
admis pe baza dispozi iei scrise a IDM dispozitor din sta ia de care apar ine. În acest caz, agentul
care deserve te postul va înmâna mecanicului ordin de circula ie, în care va men iona c se poate
manevra în linie curent , precum i condi iile în care se execut manevra.
(3) Înainte de ie irea în linie curent a unui tren sau convoi de manevr de pe liniile deservite de un
post de macazuri în linie curent sau de un post ajut tor de mi care, mecanicul ia cuno tin de
compunerea i frânarea trenului sau convoiului de manevr din foaia de parcurs, care se completeaz
de c tre conduc torul manevrei.
(4) Prevederi de am nunt privind manevra în linie curent , se stabilesc în PTE-ul sta iei de care
apar ine postul de macazuri în linie curent sau postul ajut tor de mi care respectiv.
CAPITOLUL V
Obliga iile personalului de locomotiv la manevr
Art. 193. - Pentru manevrarea vehiculelor feroviare, respectiv efectuarea mi
rilor de manevr cu
locomotiva izolat , mecanicul pune locomotiva în mi care numai dac :
a) cunoa te con inutul programului de manevr ;
b) semnalele fixe de manevr i semnalele de circula ie care dau indica ii i pentru manevr dau
indica ie permisiv , respectiv în cazurile în care nu sunt semnale fixe, agentul de la postul de macazuri
semnale corespunz toare pentru convoiul de vehicule feroviare sau locomotiva care se
manevreaz ;
c) prime te semnale corespunz toare din partea conduc torului manevrei, transmise direct sau prin
alt personal din cadrul partidei de manevr .
Art. 194. - (1) Mecanicul trebuie s se conving de indica ia permisiv a semnalelor fixe de
manevr i semnalelor de circula ie care dau indica ii i pentru manevr .
(2) În cazul când indica iile semnalelor respective nu sunt vizibile de pe locomotiv , mecanicul pune
locomotiva în mi care numai dac prime te semnale corespunz toare din partea conduc torului
manevrei, transmise direct sau printr-un agent, i prin comunic ri f cute de conduc torul de manevr
prin radiotelefon sau prin alte instala ii TC, cu precizarea num rului locomotivei.
(3) Prevederi de am nunt privind transmiterea comunic rilor prin radiotelefon sau alte instala ii TC,
referitoare la executarea manevrei, se stabilesc în PTE-ul sta iei.
Art. 195. - (1) Înainte de începerea mi
rilor de manevrare a vehiculelor feroviare cu locomotive
dotate din construc ie cu dou posturi de conducere, mecanicul de locomotiv va ocupa postul de
conducere cel mai favorabil astfel încât:
a) s aib cea mai bun vizibilitate a semnalelor fixe i a celor date de agen ii de la posturile de
macazuri i din partida de manevr ;
b) s poat urm ri modul cum ruleaz vehiculele feroviare din compunerea convoiului, în special în
curbe.
(2) Când este necesar schimbarea sensului de mers al convoiului de manevr , mecanicul r mâne
în acela i post de conducere din care a început mi
rile de manevr .
(3) Schimbarea postului de conducere ales la începerea mi
rilor de manevr se va face dac :
a) cel lalt post de conducere are o mai bun vizibilitate asupra semnalelor fixe i/sau a semnalelor
date de agen ii de la posturile de macazuri;
b) în PTE al sta iei se prevede ca manevra pe o anumit linie sau por iune de linie s se efectueze
dintr-un anumit post de conducere.
(4) În toate cazurile, partida de manevr va sta tot timpul pe partea unde se afl mecanicul.
(5) În cazuri excep ionale, pe timp de viscol, ninsori abundente, furtun , etc., mecanicul poate stabili
împreun cu conduc torul de manevr , postul de conducere favorabil pentru executarea manevrei.
Art. 196. - (1) Parcursul de manevr efectuat ini ial trebuie consumat integral de c tre convoiul de
vehicule feroviare, respectiv de c tre locomotiva izolat cu care se efectueaz mi
ri de manevr .
(2) Cazurile în care este permis efectuarea manevrelor cu vehicule feroviare f
consumarea
integral a parcursului de manevr efectuat sunt cuprinse în reglement rile specifice în vigoare.
Art. 197. - Personalul de locomotiv va ocupa obligatoriu postul de conducere din fa a sau din
dreapta sensului de mers în urm toarele cazuri:
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a) se face manevra cu locomotiva izolat ;
b) convoiul de vehicule feroviare se manevreaz prin tragere ... dintr-o zon de manevr a sta iei în
alta;
c) se manevreaz prin tragere pe linii dotate cu opritor fix; în acest caz, viteza de tragere a
convoiului va fi de cel mult 15 km/h peste ultimul macaz din parcursul de manevr care d acces spre
linia cu opritor fix.
Art. 198. - (1) Mecanicul de locomotiv regleaz viteza cu care se efectueaz manevra astfel încât
se poat asigura oprirea vehiculelor la locul stabilit, f
a se produce deteriorarea acestora sau
degradarea i deplasarea înc rc turii.
(2) În timpul efectu rii mi
rilor de manevr mecanicul de locomotiv va urm ri în permanen
i va
respecta întocmai indica iile semnalelor fixe i semnalele date de agen ii din partida trenului i/sau
agen ii de la posturile de macazuri.
(3) Mecanicul este obligat s ia m suri de oprire a manevrei dac nu prime te semnale
corespunz toare din partea agentului care manipuleaz macazurile la manevr precum i din partea
celorlal i agen i din partida de manevr sau dac semnalele fixe de manevr dau indica ia de oprire
sau prime te semnale contradictorii din partea partidei de manevr .
(4) Mecanicul ajutor este obligat s observe semnalele fixe care se afl pe partea sa, respectiv
semnalele agen ilor de la posturile de macazuri i ale agen ilor din partida de manevr care se dau pe
partea sa i r spunde de comunicarea corect i la timp a acestora c tre mecanic.
Art. 199. - (1) Pe timpul sta ion rii locomotivei de manevr , mecanicul poate p si locomotiva
numai în cazurile prev zute de reglement rile specifice în vigoare, dup asigurarea locomotivei contra
pornirii din loc i numai dup avizarea conduc torului de manevr .
(2) Pe timpul cât mecanicul nu se afl pe locomotiv , în postul de conducere trebuie s r mân
mecanicul ajutor, respectiv fochistul.
(3) În cazul conducerii simplificate, p sirea locomotivei de c tre mecanic se poate face numai
dup ce a oprit motorul Diesel al locomotivei, respectiv a deconectat disjunctorul i a coborât
pantograful la LE, a asigurat locomotiva contra pornirii din loc i numai dup ce a avizat conduc torul
de manevr , care va lua loc în cabina de conducere.
Art. 200. - (1) Mecanicul locomotivei de manevr este obligat s solicite personalului competent
alimentarea cu combustibil i lubrifian i a locomotivei ori de câte ori este necesar.
(2) La terminarea programului de lucru la manevr , mecanicul va verifica datele privind serviciile
prestate, înscrise de c tre impiegatul de mi care de serviciu în foaia de parcurs.
Art. 201. - În timpul efectu rii opera iunilor de manevrare a vehiculelor feroviare, personalului de
locomotiv îi este interzis:
a) s poarte cu personalul din partidele de manevr , direct, prin radiotelefon sau instala ii TC,
convorbiri ce nu sunt în leg tur cu efectuarea serviciului;
b) s permit accesul personalului din partida de manevr în afara sarcinilor de serviciu în postul de
conducere al locomotivei;
c) s manevreze convoaie de vehicule feroviare cu tonaje mai mari decât cele prev zute în PTE al
sta iei. În situa ia în care puterea locomotivei este insuficient pentru efectuarea mi
rilor de
manevr , va solicita conduc torului manevrei reducerea num rului de vehicule din convoi, respectiv
remorcarea convoiului cu mai multe locomotive, dac reglement rile specifice în vigoare permit acest
mod de lucru;
d) s pun locomotiva sau convoiul de vehicule feroviare în mi care numai în baza comunic rilor
efectuate prin radiotelefon sau instala ii TC, f
respectarea reglement rilor specifice în vigoare.
Partea a VII-a
Circula ia trenurilor pe sec ii cu conducere centralizat

i dispecer

CAPITOLUL I
Circula ia trenurilor pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei
Art. 202. - (1) Pe anumite sec ii de circula ie stabilite de gestionarul infrastructurii feroviare,
circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare se poate face pe baza ordinelor operatorului de
circula ie, transmise direct unor agen i denumi i în continuare agen i ai punctelor de sec ionare,
utilizând sistemul denumit "conducerea centralizat a circula iei trenurilor".
(2) Activitatea de mi care în punctele de sec ionare, posturile ajut toare de mi care i posturile de
macazuri din linie curent de pe aceste sec ii se efectueaz de c tre agentul punctului de sec ionare.
(3) Agentul punctului de sec ionare poate fi IDM, revizor de ace sau acar. În cazul punctelor de
sec ionare cu mai mult de dou direc ii de mers i în cazul punctelor de sec ionare care delimiteaz
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sec ia de circula ie cu conducere centralizat , cu excep ia sta iilor înfundate, agentul punctului de
sec ionare trebuie s fie IDM.
(4) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare poate stabili i alte cazuri decât cele de la alin.
(3), în care agentul punctului de sec ionare trebuie s fie IDM.
Art. 203. - (1) La executarea serviciului pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor,
personalul este obligat s respecte pe lâng reglement rile specifice acestui sistem de circula ie i
dispozi iile cuprinse în reglement rile specifice în vigoare, care trebuie în elese i aplicate în totalitatea
lor.
(2) Din punct de vedere al execut rii atribu iilor de serviciu, agen ii punctelor de sec ionare sunt în
subordinea operatorului de circula ie.
(3) Personalul de locomotiv i de tren, care lucreaz pe sec iile de circula ie de la alin. (1), este
obligat s execute dispozi iile operatorului de circula ie transmise prin agentul punctului de sec ionare.
Art. 204. - (1) Ocuparea liniei curente de c tre un tren care pleac dintr-un punct de sec ionare, se
face din dispozi ia scris a operatorului de circula ie, transmis mecanicului prin ordin de circula ie,
înmânat sub semn tur , cu num r i or , de c tre agentul punctului de sec ionare i numai în baza
indica iei de liber a semnalului de ie ire, acolo unde exist , precum i a semnalului "pornirea trenului",
dat de c tre agentul punctului de sec ionare.
(2) Ocuparea liniei curente de c tre un tren care circul f
oprire printr-un punct de sec ionate se
face din dispozi ia scris a operatorului de circula ie, transmis în scris cu num r i or , prin ordin de
circula ie înmânat mecanicului sub semn tur , în ultimul punct de sec ionare în care trenul a avut
oprire. Trecerea trenului prin punctul de sec ionare se face numai în baza indica iei de liber a
semnalului de ie ire, acolo unde exist sau a semnalului de "trecere f
oprire" a trenului, dat de
tre agentul punctului de sec ionare, acolo unde nu exist semnal de ie ire.
(3) Dispozi ia operatorului de circula ie pentru ocuparea liniei curente de c tre un tren, transmis
prin ordin de circula ie, con ine i eventualele condi ii de circula ie, înscrise de c tre agentul punctului
de sec ionare.
(4) În cazul în care agentul punctului de sec ionare este IDM, iar trenul de marf se expediaz de
tre revizorul de ace sau de c tre acar, ordinul de circula ie care con ine dispozi ia operatorului de
circula ie pentru ocuparea liniei curente se înmâneaz , mecanicului sub semn tur , din ordinul IDM.
Mecanicul pune trenul în mi care numai dup ce a luat la cuno tin con inutul ordinului de circula ie i
numai pe baza indica iei de liber a semnalului de ie ire, dac exist , precum i a semnalului "pornirea
trenului".
Art. 205. - (1) Când necesit ile impun oprirea trenului într-un punct de sec ionare, prin care trenul
urma s circule f
oprire, conform livretului de mers, acesta va fi oprit în baza indica iei semnalelor
de circula ie, conform prevederilor din reglement rile specifice în vigoare. În cazul în care semnalele
de circula ie sunt scoase din func iune sau punctul de sec ionare nu este înzestrat cu semnale de
circula ie, trenurile vor fi oprite de personalul ce deserve te punctul de sec ionare cu semnale date cu
instrumente portative.
(2) Suprimarea opririi unui tren de marf într-un punct de sec ionare, în care dup mers trenul are
prev zut oprire, se face numai pe baza dispozi iei operatorului de circula ie, transmis mecanicului
prin ordin de circula ie în ultimul punct de sec ionare în care trenul are oprire.
Art. 206. - (1) Intrarea trenului în punctele de sec ionare înzestrate cu semnale de intrare se face
conform prevederilor din reglement rile specifice.
(2) Intrarea trenului în punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru
acoperirea acestora, se face f
s fie necesar prezen a agentului punctului de sec ionare, la primul
aparat de cale din parcursul de intrare.
Art. 207. - (1) În punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente pentru acoperirea
acestora, în cazul încruci rilor de trenuri, ordinea de intrare a acestora se stabile te de c tre
operatorul de circula ie, prin dispozi ia de expediere/primire a trenului, care se aduce la cuno tin
mecanicilor trenurilor respective prin ordin de circula ie, cu num r i or .
(2) Trenul care urmeaz s intre primul, se gareaz în punctul de sec ionare, f
s fie necesar
prezen a agentului punctului de sec ionare, la primul aparat de cale din parcursul de intrare. Mecanicul
primului tren care intr în punctul de sec ionare semnalizeaz c a garat trenul prin trei sunete scurte
date cu fluierul sau sirena locomotivei sau a automotorului.
(3) Trenul care urmeaz s intre al doilea, se gareaz în punctul de sec ionare numai în prezen a
agentului punctului de sec ionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare i în baza
semnalului "înainte", dat de c tre acesta, indiferent de pozi ia locomotivei. Agentul punctului de
sec ionare d semnalul "înainte" pentru cel de-al doilea tren, numai dup ce mecanicul primului tren a
semnalizat c a garat trenul.
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(4) Mecanicul trenului care a fost în tiin at c va intra al doilea în punctul de sec ionare. Dac nu
prime te semnalul "înainte" dat de c tre agentul punctului de sec ionare postat la primul aparat de
cale din parcursul de intrare, trebuie s opreasc trenul înaintea primului aparat de cale de la intrare.
Art. 208. - În cazul în care intervine necesitatea schimb rii liniei de garare, din direct în ab tut i
mecanicul nu a fost avizat, se vor lua m suri de oprire a trenului înaintea primului aparat de cale cu
semnale de oprire date cu instrumente portative, de c tre agentul punctului de sec ionare. Dup
oprire, intrarea trenului în punctul de sec ionare se face pe baza semnalului "înainte", dat de lâng
locomotiv de c tre agentul punctului de sec ionare, cu viteza de cel mult 20 km/h pân la gararea
trenului în punctul de sec ionare.
Art. 209. - (1) Gararea, ie irea i trecerea trenurilor în/prin punctul de sec ionare situat pe sec ii cu
conducere centralizat a circula iei trenurilor, se verific de c tre agentul punctului de sec ionare.
(2) Dup gararea trenului de marf în punctul de sec ionare, agentul punctului de sec ionare este
obligat s confirme gararea trenului dincolo de marca de siguran de la urm prin semnale de oprire
date cu instrumente portative, iar mecanicul va r spunde cu trei sunete scurte date cu fluierul sau
sirena locomotivei.
(3) În cazuri excep ionale, când trenul nu poate fi garat între m rcile de siguran datorit lungimii
sale, sta ionarea trenului peste m rcile de siguran este admis numai în baza dispozi iei scrise, dat
de operatorul de circula ie, conform prevederilor din reglement rile specifice în vigoare. În acest caz,
operatorul de circula ie, dispune în scris punctelor de sec ionare pentru ca:
a) partea din urm a trenului s r mân peste marca de siguran de la urma trenului;
b) trenul s fie tras înainte i locomotiva trenului s sta ioneze peste marca de siguran de la
ie ire;
c) trenul s fie frac ionat i garat pe dou sau mai multe linii.
(4) Dispozi ia operatorului de circula ie se aduce la cuno tin a mecanicului prin ordin de circula ie
întocmit de c tre agentul punctului de sec ionare.
Art. 210. - (1) Conduc torul manevrei r spunde de modul de compunere a trenului, întocmirea
corect a ar rii trenului, stabilirea exact a masei brute a trenului, a masei frânate real, a masei
necesare de frânat i a lungimii trenului, atunci când intervin modific ri în compunerea trenului.
(2) Masa brut a trenului, masa frânat real, masa necesar de frânat i lungimea trenului, stabilite
de conduc torul manevrei, se aduc de c tre acesta la cuno tin a mecanicului prin înscriere în foaia de
parcurs.
(3) Formularul "Nota de repartizare a frânelor de mân " se completeaz de c tre agentul punctului
de sec ionare - dac acesta este IDM, respectiv conduc torul manevrei în celelalte cazuri,
Art. 211. - (1) În cazul în care toate mijloacele de comunica ie sunt întrerupte, trenurile r mân în
punctele de sec ionare în care au sosit, în momentul întreruperii func ion rii tuturor mijloacelor de
comunica ie.
(2) Excep ii fa de situa ia de la alin. (1) se admit numai la îndrumarea locomotivei de ajutor i/sau
mijloacelor de interven ie. Acestea vor circula între punctele de sec ionare cu viteza maxim de 30
km/or .
(3) Pe sec iile cu conducerea centralizat a circula iei este interzis circula ia automotoarelor a
ramelor electrice sau diesel, UAM cu sau f
vagoane i a locomotivelor izolate, dac acestea nu
sunt deservite de cel pu in doi agen i.
Art. 212. - (1) În cazul în care agentul punctului de sec ionare care urmeaz s primeasc trenul
sau prin care trenul urmeaz s treac f
oprire nu r spunde la apelul telefonic al operatorului de
circula ie, agentul punctului de sec ionare care expediaz trenul înmâneaz mecanicului ordin de
circula ie, din dispozi ia scris a operatorului de circula ie, în care comunic mecanicului c trenul
opre te, dup caz, la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire al punctului de
sec ionare respectiv.
(2) Dup oprirea trenului la semnalul de intrare sau la indicatorul permanent de acoperire, acesta va
fi primit în punctul de sec ionare numai înso it de agentul punctului de sec ionare respectiv, cu ordin de
circula ie.
(3) Dac agentul punctului de sec ionare nu se prezint pentru înso irea trenului cu ordin de
circula ie, mecanicul, ia leg tura cu al doilea agent al trenului, pentru ca acesta s se deplaseze la
biroul de mi care, iar în cazul în care agentul punctului de sec ionare lipse te, s stabileasc
împreun cu operatorul de circula ie condi iile de intrare a trenului în punctul de sec ionare respectiv.
(4) În cazul în care agentul unui post de macazuri din linie curent nu r spunde la apelul telefonic al
operatorului de circula ie, agentul punctului de sec ionare din care se expediaz trenul, înmâneaz
mecanicului ordin de circula ie, în care se comunic mecanicului c trenul opre te la postul de
macazuri, înaintea primului aparat de cale i î i continu mersul numai dup revizuirea macazurilor de
tre al doilea agent al trenului.
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Art. 213. - Anexele 1-10 i Plan a 1 fac parte integrant din prezentele instruc iuni.
ANEXA Nr. 1
la Instruc iunile nr. 201
Instruc iuni de completare a formularului "Foaie de parcurs"
Capitolul I
Dispozi ii generale
Art. 1. - (1) Documentul "Foaia de parcurs a locomotivei" - denumit în continuare foaie de parcurs reprezint documentul primar prin care:
a) se ine eviden a presta iei fiec rei locomotive i a consumurilor de energie, combustibili i
lubrifian i utilizate pentru efectuarea respectivei presta ii;
b) se ine eviden a activit ii personalului de locomotiv , pe perioada cât efectueaz serviciu în
remorcarea trenurilor i/sau la manevr ;
c) se transmit mecanicului informa ii privind trenul remorcat;
d) se eviden iaz situa iile speciale privind siguran a circula iei ap rute în circula ia trenurilor i la
manevra vehiculelor feroviare.
(2) Formatul foii de parcurs, precum i con inutul acesteia este unic pentru to i operatorii de transport
feroviar i este prezentat în formularul anexat.
(3) Fiecare operator de transport feroviar este obligat s i procure foile de parcurs i s asigure
gestiunea acestora în conformitate cu prevederile prezentelor instruc iuni.
(4) Înregistr rile în foaia de parcurs se efectueaz numai în conformitate cu prezentele instruc iuni i
reglement rile specifice în vigoare.
Art. 2. - (1) Personalul cu sarcini în manipularea i completarea foii de parcurs este urm torul:
a) eful de tur din unitatea de trac iune;
b) mecanicul de locomotiv ;
c) agentul de la postul de control al unit ii de trac iune;
d) impiegatul de mi care din sta ie;
e) eful de tren, respectiv eful de manevr de sec ie;
f) revizorul tehnic de vagoane;
g) agentul autorizat în cazurile cuprinse în reglement rile specifice în vigoare;
h) personalul de specialitate din cadrul OTF;
i) gestionarul de combustibili i lubrifian i din unitatea de trac iune;
j) alt personal care înso te trenul, conform reglement rilor specifice în vigoare.
(2) Personalul nominalizat la alin. (1) este obligat:
a) s utilizeze foaia de parcurs numai în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare;
b) s efectueze în foaia de parcurs numai înregistr rile care îi revin prin reglement rile specifice în
vigoare, r mânând r spunz tor de exactitatea datelor înscrise;
c) s p streze în bun stare foaia de parcurs.
Art. 3. - Completarea rubricilor care sunt casetate i numerotate se va face dup urm toarele
reguli:
a) datele vor fi aliniate la dreapta câmpului respectiv, eventualele spa ii libere r mânând în stânga;
b) elementele datei (zi, lun , or , minut) se vor înscrie din dou cifre, punându-se 0 (zero) în fa a
elementului de date constituit dintr-o cifr , Exemplu: data 23 mai ora 8 i 10 min. se va scrie:
zi

lun

or

min.

23

05

08

10

c) datele care sunt codificate, vor completa integral casetele din câmpul corespunz tor. Exemple:
cod locomotiv , cod unitate de trac iune, cod gestiune;
d) fiecare cifr va fi scris clar într-o singur caset numerotat , pentru a nu da posibilitatea
interpret rii gre ite;
c) înscrierea datelor în foile de parcurs se va face numai cu past albastr sau cu cerneal , cu
deosebit aten ie, f
ters turi sau modific ri de caractere. Eventualele date înscrise eronat se vor
anula prin barare cu o linie orizontal
i se vor înscrie datele corecte, eventual folosind rândul
urm tor.
Art. 4. - Prelucrarea datelor din foaia de parcurs se poate face manual sau computerizat, pe
calculatoare dotate cu soft specializat.
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Capitolul II
Îndatoririle efului de tur din unitatea de trac iune privind
completarea i manipularea foii de parcurs
Art. 5. - (1) Foaia de parcurs se emite de regul de c tre personal al operatorului de transport
feroviar încadrat în func ia de ef tur trac iune.
(2) Operatorul de transport feroviar poate stabili alt personal care s îndeplineasc sarcinile efului
de tur cu respectarea tuturor condi iilor prev zute în reglement rile specifice în vigoare.
(3) Mecanicul de locomotiv poate emite foaie de parcurs pentru serviciul pe care urmeaz s îl
presteze, numai în condi iile prev zute în prezentele instruc iuni.
Art. 6. - (1) Înainte de prezentarea personalului de locomotiv , eful de tur din unitatea de
trac iune completeaz matca foii de parcurs cu urm toarele date:
a) codul locomotivei;
b) denumirea unit ii de trac iune care emite foaia de parcurs;
c) num rul trenului;
d) numele mecanicului;
e) data emiterii foii de parcurs.
(2) Pe foaia de parcurs propriu-zis eful de tur din unitatea de trac iune completeaz urm toarele
rubrici:
a) " OTF" cu denumirea operatorului de transport feroviar c ruia îi apar ine locomotiva i/sau
personalul de locomotiv . Denumirea operatorului de transport feroviar poate fi înscris odat cu
tip rirea foii de parcurs sau cu ajutorul unei tampile;
b) " emitent" cu denumirea operatorului de transport feroviar i/sau a unit ii de trac iune care emite
foaia de parcurs;
c) " seria", "nr." i "anul", cu seria i num rul foii de parcurs, respectiv cu anul emiterii foii de parcurs
- coloanele 0-4;
d) " cod locomotiv " cu codul locomotivei respective - coloanele 5-11. Pentru WIT-uri se va înscrie
nr. 1111 în coloanele 5-8, iar în coloanele 9-11 se vor înscrie în cele care indic nr. WIT-ului (cifrele 9,
10 i 11 din num rul de 12 cifre ale acestuia);
e) " cod unitate de domiciliu locomotiv " cu codul SIRUES al unit ii de trac iune în al c rei parc de
exploatare se afl locomotiva;
f) " regim de lucru" cu regimul de lucru al personalului de locomotiv - coloana 18 cu o cifr
reprezentând modul de utilizare a personalului de locomotiv - în turnus, în tur , zilnic, în deplasare,
înso itor sau alte activit i. Fiecare operator de transport feroviar va stabili activit ile specifice pentru
care va folosi personalul de locomotiv i codificarea acestor activit i;
g) " predarea sau remizarea anterioar a locomotivei" cu ziua, luna ora i minutul remiz rii
anterioare a locomotivei - coloanele 19-26 - cu datele corespunz toare remiz rii locomotivei în
unitatea de trac iune, consemnate în registrul de circula ie al efului de tur ;
h) " mecanic" i "mecanic aj.", cu numele i prenumele mecanicului, respectiv ale mecanicului ajutor.
Dac locomotiva este condus i deservit în sistem simplificat, f
mecanic ajutor, rubrica "mecanic
aj." i coloanele 35-42 se vor bara cu o linie în diagonal ;
i) " prezentarea echipei la serviciu" CLI ziua, luna ora i minutul prezent rii echipei de locomotiv coloanele 43-50.
(3) Dac personalul de locomotiv va fi înso it de personal aflat în stagii de practic , eful de tur va
completa rubrica "personal în practic " cu numele acestuia, iar la rubrica "prezentat" va înscrie data i
ora prezent rii la serviciu a acestui personal.
(4) Dac personalul de locomotiv este programat s intre într-o perioad de odihn într-un dormitor
amenajat la o sta ie, eful de tur va emite o foaie de parcurs pentru comanda care urmeaz dup
perioada de odihn , pe care o va înmâna mecanicului de locomotiv .
Art. 7. - (1) Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiv i automotor prezentat la serviciu de
rezerv eful de tur completeaz rubricile:
a) " mecanic";
b) " mecanic aj.";
c) " prezentarea echipei la serviciu".
(2) Pe perioada cât personalul de locomotiv
i automotor a teapt în unitatea de trac iune în
rezerv , foaia de parcurs este p strat de eful de tur .
(3) Dac personalul de locomotiv prezentat la serviciul de rezerv va fi îndrumat cu o locomotiv
din unitatea de trac iune respectiv , eful de tur va mai completa rubricile "cod locomotiv " i "cod
imitate de domiciliu locomotiv ".
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(4) Dac personalul de locomotiv prezentat la serviciul de rezerv se îndrum "regie", eful de tur
va completa rubricile specifice îndrum rii regie.
Art. 8. - (1) Pe foaia de parcurs a personalului de locomotiv i automotor prezentat la serviciu în
unitatea de trac iune, care va fi îndrumat regie pân la o sta ie unde va prelua locomotiva, eful de
tur va completa rubricile:
a) " regim de lucru";
b) " mecanic";
c) " mecanic aj.";
d) " prezentarea echipei la serviciu".
(2) Datele din rubrica "regia personalului de locomotiv " se completeaz astfel:
a) " nr. tren" - cu num rul de tren cu care va c tori pân la sta ia de unde va prelua locomotiva;
b) " disp. RC" - cu num rul dispozi iei de îndrumare a personalului de locomotiv i automotor sau
conform programului de lucru, dac regia este prev zut în program;
c) " sta ia de plecare";
d) " ora plec rii".
(3) Dac personalul de locomotiv se îndrum la sta ia unde va prelua locomotiva în tranzit cu
mijloace auto, eful de tur va men iona la rubrica "nr. tren" num rul de înmatriculare a autoturismului
sau num rul mijlocului de transport în comun cu care se va efectua deplasarea.
(4) Dup înscrierea datelor privind regia personalului de locomotiv , eful de tur va semna în
rubrica "ss ef de tur " i va aplica tampila.
Art. 9. - (1) La prezentarea personalului de locomotiv în vederea îndrum rii la eful de tur , acesta
va înscrie numele i prenumele mecanicului i, dup caz, a mecanicului ajutor în rubrica "verificarea
st rii generale" i va efectua verificarea st rii generale de aptitudine pentru efectuarea serviciului la
siguran a circula iei, conform reglement rilor specifice în vigoare.
(2) În prezen a efului de tur , mecanicul i mecanicul ajutor vor semna în rubrica "Sunt odihnit i în
stare normal ". eful de tur va înscrie rezultatul verific rilor prin men iunile "apt" respectiv "inapt"
precum i ora i minutul verific rii st rii generale în rubricile respective, va semna în rubrica " ef tur
(IDM)" i va aplica tampila.
(3) Dup completarea datelor prev zute la alin. (2), în cazul în care starea general a personalului
de locomotiv permite acestuia executarea serviciului, eful de tur va proceda la completarea
observa iilor i preciz rilor privind siguran a circula iei în rubrica "Preciz ri privind siguran a circula iei",
iar dac spa iul este insuficient se va utiliza în acest scop i rubrica "Men iuni asupra trenurilor" din
cap. I al formularului Foaia de parcurs. eful de tur va face i verbal recomand ri privind efectuarea
serviciului la siguran a circula iei.
(4) În situa ia când unul sau ambii membri ai echipei de locomotiv au fost g si i inap i pentru
serviciu, dup înscrierea men iunii "inapt" în rubrica special destinat , eful de tur va anula foaia de
parcurs prin bararea în diagonal cu o linie de culoare ro ie. Foaia de parcurs anulat va fi ata at la
dosarul de cercetare care se întocme te conform instruc iunilor în vigoare.
Art. 10. - Dup terminarea înregistr rii tuturor datelor i verificarea corectitudinii celor înscrise, eful
de tur din unitatea de trac iune va semna în rubrica "predat" i va aplica tampila, dup care va preda
foaia de parcurs mecanicului.
Art. 11. - (1) La intrarea cu locomotiva în unitatea de trac iune, dup efectuarea opera iilor
prev zute în reglement rile specifice în vigoare, mecanicul se va prezenta la eful de tur i va preda
foaia de parcurs.
(2) eful de tur va verifica datele înscrise în foaia de parcurs, dup care va înscrie în rubrica
"ie irea echipei din serviciu" - în coloanele 51-56 - ziua, ora i minului ie irii din serviciu a personalului
de locomotiv care a predat locomotiva în unitatea de trac iune.
(3) Dup caz, eful de tur va consemna în matca foii de parcurs primite, data la care a fost
înapoiat foaia de parcurs dup care va solicita mecanicului semn tura de predare a foii de parcurs.
În mod similar va proceda i cu foile de parcurs ale personalului de locomotiv care iese din serviciu,
dup sosirea regie sau care a fost în rezerv .
(4) Pentru personalul de locomotiv care a stat în rezerv eful de tur va calcula timpul stat în
rezerv în minute i va completa rubrica "personal stat în rezerv " - coloanele 65-67.
(5) Pentru personalul de locomotiv care, dup prezentarea la eful de tur , nu a mai fost îndrumat
datorit anul rii trenului pentru care a fost comandat, eful de tur va înscrie la rubrica "men iuni
asupra trenurilor" num rul dispozi iei de anulare a trenului transmis de regulatorul de circula ie i
durata timpului cât personalul de locomotiv a a teptat îndrumarea, conform reglement rilor specifice
ale OTF al c rui salariat este personalul de locomotiv .
(6) Dac personalul este programat s intre la odihn la dormitorul amenajat în cadrul unit ii de
trac iune, eful de tur va men iona la rubrica "odihna personalului" ora intr rii personalului la odihn
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i ora la care personalul de locomotiv trebuie s se prezinte pentru comanda urm toare. Pentru
comanda urm toare se va emite o nou foaie de parcurs.
(7) Ie irea din serviciu a personalului aflat în stagiu de practic se va consemna în rubrica
"terminat", prin înscrierea datei i orei termin rii serviciului.
(8) Dup terminarea înregistr rii tuturor datelor i verificarea corectitudinii celor înscrise, eful de
tur din unitatea de trac iune va semna în rubrica "primit" i va aplica tampila.
(9) Foaia de parcurs r mâne la eful de tur în vederea prelu rii de c tre personalul de specialitate
pentru prelucrare, cu excep ia foii de parcurs a personalului de locomotiv care intr la odihn la
dormitorul unit ii de trac iune, care va fi predat efului de tur numai dup terminarea perioadei de
odihn .
Art. 12. - În unit ile de trac iune care nu au post de control, eful de tur va înregistra
ie irea/intrarea locomotivei în unitatea de trac iune în rubrica "ie it locomotiva la post control"
respectiv "intrat locomotiva la post control" prin înscrierea zilei, lunii, orei i minutului - în coloanele 5760 respectiv coloanele 61-64.
Capitolul III
Îndatoririle mecanicului de locomotiv privind
completarea foii de parcurs
Art. 13. - (1) La primirea foii de parcurs de la eful de tur , mecanicul semneaz matca foii de
parcurs, verific dac este completat cu toate datele i este semnat i tampilat de c tre eful de
tur . În caz de neconcordan e va solicita pe loc clarificarea acestora.
(2) Mecanicul de locomotiv va înscrie num rul matricol al s u i al mecanicului ajutor la rubrica "nr.
matricol": pentru mecanic - coloanele 27-34 i pentru mecanic ajutor - coloanele 35-42.
(3) Când personalul de locomotiv se prezint la IDM din sta ie pentru preluarea serviciului,
numerele matricole se vor înscrie de c tre mecanic, conform alin. (2).
(4) Dac locomotiva este condus i deservit în sistem simplificat, f
mecanic ajutor, rubrica
"mecanic aj." i coloanele 35-42 se vor bara cu o linie în diagonal .
Art. 14. - La ie irea/intrarea cu locomotiva la postul de control al unit ii de trac iune, mecanicul va
înmâna personal sau prin mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de la postul de control, pentru
înregistrarea datei i orei ie irii - coloanele 57-60 - respectiv intr rii locomotivei - coloanele 61-64.
Mecanicul va verifica dac cele înscrise de agent sunt conforme cu realitatea.
Art. 15. - (1) La luarea în primire a locomotivei în sta iile din parcurs, mecanicul va completa
urm toarele rubrici:
a) " cod locomotiv " cu codul locomotivei respective - coloanele 5-11;
b) " cod unitate de domiciliu locomotiv " cu codul unit ii de trac iune de domiciliu a locomotivei coloanele 13-17;
c) ziua, luna, ora i minutul lu rii în primire a locomotivei din rubrica "predarea sau remizarea
anterioar a locomotivei" - coloanele 19-26.
(2) În situa iile când remorcarea trenului se face cu mai multe locomotive, legate sau nelegate la
tren, active sau inactive, mecanicul va solicita IDM din sta ia unde se ata eaz locomotivele la tren,
completarea rubricii "personal de trac iune i celelalte locomotive în ac iune", pentru toate celelalte
locomotive.
(3) Înainte de a pleca cu trenul din sta ia de îndrumare, mecanicul ia la cuno tin observa iile
înscrise de IDM i revizorul tehnic de vagoane în rubrica "Men iuni asupra trenurilor" - cap. I din
Formularul Foaia de parcurs - dup care va semna de luare la cuno tin în partea de jos a acestei
rubrici.
Art. 16. - (1) La rubrica "Men iuni asupra trenurilor" mecanicul de locomotiv mai face înscrieri în
urm toarele cazuri:
a) primirea acceptului de a da trenul înapoi în sta ie;
b) solicitarea locomotivei de ajutor;
c) renun area la locomotiva de ajutor solicitat ;
d) producerea unui eveniment sau accident feroviar în linie curent i comunicarea acestuia c tre
IDM.
(2) În cazurile de la alin. (1) mecanicul înscrie în foaia de parcurs a locomotivei urm toarele:
a) numele sta iei de la care s-a primit acceptul de a da trenul înapoi în sta ie, la care s-a cerut
locomotiva de ajutor, respectiv de la care s-a primit încuviin area de a renun a la locomotiva de ajutor
sau la care a fost avizat accidentul sau evenimentul feroviar în linie curent ;
b) num rul dispozi iei din registrul unic de c i libere, comenzi i mi care i ora la care s-a primit
confirmarea de la IDM;
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c) numele i prenumele IDM de la care a primit comunicarea.
Art. 17. - (1) În situa iile prev zute în reglement rile specifice în vigoare în care prezentarea
personalului de locomotiv se face prin program într-o sta ie f
a se prezenta în prealabil la unitatea
de trac iune pentru primirea foii de parcurs, operatorul de transport feroviar poate înzestra personalul
de locomotiv sau locomotiva cu convolute de foi de parcurs complete - matca i foaie de parcurs.
(2) În situa iile prev zute la alin. (1) mecanicul va emite foaie de parcurs i va completa, dup caz,
datele din cap. I al formularului Foaia de parcurs prev zute la art. 6, alin. (1), (2), (3), art. 8, alin. (1) i
(2) din prezenta anex , dup care se va prezenta la IDM din sta ie în vederea verific rii st rii
generale.
(3) La încheierea programului de lucru mecanicul va efectua înscrierile prev zute la art. 11 din
prezenta anex .
(4) Prescrip ii privind emiterea i completarea foilor de parcurs de c tre mecanicul de locomotiv ,
precum i pentru primirea - predarea convolutelor de foi de parcurs înainte i dup completare se
stabilesc de operatorul de transport feroviar prin reglement ri speciale.
Art. 18. - (1) În cap. II al formularului Foaia de parcurs, mecanicul va completa rubrica "cod
locomotiv " - coloanele 5-11 - cu codul locomotivei respective.
(2) În cazul trenurilor de marf , la trecerea prin sta iile frontier între regionala din care s-a expediat
trenul i regionala imediat urm toare parcurs de tren, mecanicul va înscrie ora i minutul trecerii prin
sta ia respectiv .
Art. 19. - (1) În cap. III al formularului Foaia de parcurs, mecanicul va înregistra date privind:
a) plecarea din sta ia de îndrumare a trenului, respectiv din sta ia unde s-a luat în primire
locomotiva,
b) sosirea în sta ia de destina ie sau în care se pred în tranzit locomotiva;
c) pentru trenurile de c tori - opririle în alte puncte de sec ionare decât cele prev zute în livretul de
mers;
d) pentru trenurile de marf i locomotivele izolate - toate opririle, inclusiv cele prev zute în livretul
de mers;
e) opririle la semnale, precum i opririle neprev zute în linie curent ;
f) numele sta iei de frontier de regional sau frontier de ar , cu ora de sosire i ora de plecare
sau trecere;
g) sta ion rile cu motorul Diesel oprit;
h) alte date legate de circula ia trenurilor conform reglement rilor specifice în vigoare;
i) pentru locomotivele Diesel: date privind cantit ile de combustibil din rezervorul locomotivei primite
i predate.
(2) Rubricile care vor fi completate în aceste cazuri prev zute la alin. (1) sunt urm toarele:
a) " stat. cu motor oprit" cu perioada de timp în care locomotiva a sta ionat cu motorul Diesel oprit,
exprimat în minute;
b) " nr. tren" cu num rul trenului respectiv;
c) " denumire sta ie sau punctul de sec ionare" cu denumirea sta iei, a altui punct de sec ionare sau
a locului în linie curent unde trenul a fost oprit;
d) " sosire" cu ora i minutul opririi trenului;
e) " plecare" cu ora i minutul punerii în mi care a trenului;
f) " men iuni la îndrumare sosire" cu motivele opririlor accidentale.
(3) La luarea în primire a locomotivei în tranzit într-o sta ie, mecanicul va înscrie în rubrica "men iuni
la îndrumare/sosire": men iunile "primit locomotiva în sta ia ........ la data ...... ora ........" va semna de
primire i va solicita celuilalt mecanic semn tura de predare a locomotivei.
(4) La predarea locomotivei în tranzit într-o sta ie, mecanicul va înscrie în rubrica "men iuni la
îndrumare sosire": men iunile "predat locomotiva în sta ia ........ la data ...... ora ........" va semna de
predare i va solicita celuilalt mecanic semn tura de primire.
Art. 20. - (1) În cap. IV al formularului Foaia de parcurs se vor completa date privind alimentarea cu
combustibili, lubrifian i i ap tehnologic a locomotivelor i vagoanelor WIT.
(2) Duplicatele bonurilor de consum se completeaz obligatoriu cu ajutorul hârtiei copiative (indigo).
Pentru completarea datelor pe bonurile de consum din cadrul foii de parcurs mecanicul va plia foaia
de parcurs în partea de jos a acesteia astfel încât unicatele bonurilor s se suprapun corect peste
duplicate.
(3) Pe bonurile de consum mecanicul va completa urm toarele rubrici:
a) " serie" i "num r foaie" - coloanele 0-4 - cu seria i num rul foii de parcurs pe care-l va prelua din
rubrica similar din cap. I al formularului Foaia de parcurs - coloanele 0-4;
b) " cod locomotiv " - coloanele 5-11 - cu codul locomotivei respective;
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c) " cod unitate de domiciliu locomotiv " - coloanele 13-17 - cu codul unit ii de trac iune de care
apar ine locomotiva, acela i ca în rubrica similar din cap. I în coloanele 13-17;
d) " data" - coloanele 26-29 - cu ziua i luna când se face alimentarea locomotivei.
(4) Dup alimentarea locomotivei, mecanicul verific datele înscrise de gestionar pe bonul de
consum, dup care î i va înscrie numele, prenumele i va semna în rubrica "mecanic" din partea de
jos a bonului.
(5) Bonurile nefolosite din foaia de parcurs se anuleaz de c tre mecanic prin bararea cu dou linii
în diagonal i înscrierea în clar a men iunii "anulat" atât pe unicatul cât i pe duplicatul bonului de
consum.
Capitolul IV
Îndatoririle agentului de la postul de control privind
completarea i manipularea foii de parcurs
Art. 21. - (1) La ie irea locomotivei din unitatea de trac iune, respectiv în momentul sosirii acesteia
la postul de control, mecanicul pred personal sau prin mecanicul ajutor foaia de parcurs agentului de
la acest post, care înregistreaz în rubrica "ie it locomotiva la post control", ziua i luna în rubricile
respective, iar ora i minutul în coloanele 57-60.
(2) Dup înscrierea datelor de la alin. (1) agentul aplic tampila postului, semneaz la rubrica "ss
agent post control" i efectueaz înregistr rile necesare în registrul de intr ri-ie iri locomotive, dup
care pred mecanicului foaia de parcurs.
(3) Intrarea locomotivei în unitatea de trac iune, respectiv sosirea locomotivei la postul de control, se
consemneaz de c tre agentul de la postul de control prin înscrierea în rubrica "intrat locomotiva la
post control", a zilei i lunii în rubricile "ziua - luna", respectiv a orei i minutului în coloanele 61-64.
(4) Dup înscrierea datelor de la alin. (3) agentul aplic tampila postului, semneaz la rubrica "ss
agent post control" i efectueaz înregistr rile necesare în registrul de intr ri-ie iri locomotive dup
care pred mecanicului foaia de parcurs.
(5) Aplicarea tampilei de c tre agent se face cu deosebit aten ie astfel încât s nu fie afectate
rubricile vecine celei rezervate pentru tampila i semn tura agentului de la postul de control.
(6) Mecanicul este obligat s verifice dac datele înscrise de agent în foaia de parcurs corespund
realit ii i sunt înscrise în rubrica corespunz toare.
Capitolul V
Îndatoririle impiegatului de mi care privind completarea i
manipularea foii de parcurs
Sec iunea 1
Îndatoririle impiegatului de mi care privind completarea i
manipularea foii de parcurs la prezentarea pentru
serviciu în sta ie a personalului de locomotiv
Art. 22. - (1) Prezentarea pentru serviciu în sta ie a personalului de locomotiv se face în
conformitate cu prevederile din PTE i cu respectarea reglement rilor specifice în vigoare.
(2) IDM verific starea general a personalului de locomotiv , dup care mecanicul i mecanicul
ajutor confirm sub semn tur în rubrica "Sunt odihnit i în stare normal " din cap. I al formularului
Foaia de parcurs, c sunt odihni i i în stare normal . IDM înscrie în dreptul numelui mecanicului i
mecanicului ajutor din rubrica "verificarea st rii generale" una din men iunile "apt" sau "inapt", ora i
minutul, dup care va semna i va aplica tampila la rubrica "ss ef tur (IDM)".
(3) Preciz rile privind siguran a circula iei vor fi înregistrate în rubrica "preciz ri privind siguran a
circula iei".
(4) În situa ia când unul sau ambii membri ai echipei de locomotiv au fost g si i inap i pentru
serviciu, dup înscrierea men iunii "inapt" în rubrica special destinat , IDM va anula foaia de parcurs
prin bararea în diagonal cu o linie de culoare ro ie i va lua m suri de avizare a operatorului de
circula ie i a operatorului de transport feroviar c ruia îi apar ine respectivul personal. Foaia de
parcurs anulat va fi înmânat reprezentan ilor operatorului de transport feroviar pentru a fi ata at la
dosarul de cercetare care se întocme te conform instruc iunilor în vigoare.
(5) În cap. I al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaz urm toarele rubrici:
a) " prezentarea echipei la serviciu" - coloanele 43-50 - cu ziua, luna, ora i minutul de prezentare
pentru serviciu;
b) " ie it locomotiva la post control" cu men iunea "tranzit".
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Art. 23. - În situa ia în care personalul de locomotiv este îndrumat regie, IDM completeaz rubrica
"regia personalului de locomotiv " din cap. I al formularului Foaia de parcurs, cu num rul trenului,
num rul dispozi iei operatorului de circula ie, sta ia de plecare, data i ora plec rii, dup care aplic
tampila sta iei i semneaz în rubrica "ss ef tur (I.D.M)".
Art. 24. - Dac personalul de locomotiv urmeaz s efectueze o perioad de odihn în dormitorul
sta iei, IDM va men iona la rubrica "odihna personalului" ora intr rii personalului de locomotiv la
odihn
i ora la care personalul de locomotiv se prezint pentru comanda urm toare. Pentru
comanda urm toare personalul de locomotiv va prezenta IDM foaia de parcurs pentru noua comand
în vederea complet rii datelor, conform prezentelor instruc iuni.
Art. 25. - (1) În sta iile unde se ata eaz locomotive de multipl trac iune sau locomotive care
urmeaz s circule inactive în compunerea trenului, f
a participa la remorcarea acestuia, IDM
înscrie în foaia de parcurs a fiec rei locomotive în rubrica "personal de trac iune i celelalte locomotive
în ac iune", urm toarele date:
a) num rul trenului;
b) numele mecanicului/ mecanicilor celorlalte locomotive;
c) unitatea/unit ile de trac iune de domiciliu al mecanicului/mecanicilor, cu precizarea operatorului
de transport feroviar;
d) codul locomotivei/locomotivelor;
e) în func ie de pozi ia locomotivei în tren se înscrie una din urm toarele men iuni:
- " titular " pentru locomotiva din capul trenului;
- " multipl ", "intercalat " respectiv "împing toare" pentru fiecare din celelalte locomotive active la
tren;
- " inactiv " dac locomotiva nu particip la remorcarea trenului.
f) sta ia unde este ata at locomotiva/locomotivele respective;
g) sta ia unde urmeaz s fie deta at /deta ate locomotiva/locomotivele respective.
(2) O locomotiv este "inactiv " atunci când aceasta nu particip la remorcarea trenului, for a sa de
trac iune nefiind necesar sau nefiind disponibil pentru remorcarea trenului.
(3) Când în fa a locomotivei care a fost "titular ", se ata eaz o alt locomotiv , locomotiva care s-a
ata at în capul trenului devine "titular ", iar cea de-a doua devine "multipl " dac particip la
remorcarea trenului, respectiv "inactiv " dac nu mai particip la remorcarea trenului.
(4) Dup completarea i verificarea datelor înregistrate, IDM semneaz i aplic tampila sta iei în
rubrica "predat" i în rubrica "Men iuni asupra trenurilor" din cap. I al formularului Foaia de parcurs,
dac s-au înscris observa ii referitoare la compunerea sau circula ia trenului respectiv, dup care
pred mecanicului foaia de parcurs.
(5) Mecanicul are obliga ia de a verifica dac cele înscrise de c tre IDM în foaia de parcurs, sunt
conforme cu realitatea.
Sec iunea a 2-a
Îndatoririle impiegatului de mi care privind completarea i manipularea
foii de parcurs în sta iile de îndrumare, din parcurs i de destina ie
a trenurilor în care se modific compunerea trenurilor sau se
efectueaz opera ii de manevrare a vehiculelor feroviare
Art. 26. - IDM din sta iile de îndrumare, din parcurs i de destina ie a trenurilor vor înregistra în cap.
II i cap. III, ale formularului Foaia de parcurs, date referitoare la compunerea trenurilor sau activitatea
locomotivelor în sta ii.
Art. 27. - (1) La expedierea trenurilor din sta iile de compunere i/sau când se modific compunerea
trenului prin ata ri-deta ri de vagoane se completeaz datele în cap. II i III ale formularului Foaia
de parcurs.
(2) În situa iile prev zute la alin. (1), în cap. II al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaz
rubricile;
a) " num r tren" - coloanele 15-19 cu num rul trenului;
b) " cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei de compunere-expediere sau de
prelucrare în parcurs a trenului;
c) " plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul când se expediaz trenul;
d) " masa net " - cu masa net a trenului exprimat în tone în rubrica "c tori" - coloanele 38-40 pentru trenurile de c tori i în rubrica "marf " - coloanele 41-44 - pentru trenurile de marf ;
e) " tone brute" - coloanele 45-48 - cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;
f) " osii" - cu num rul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile:
- " serv." - num rul de osii de serviciu - coloanele 49-50;
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- " cls." - num rul de osii al vagoanelor de c tori - coloanele 51-52;
- " goale" - cu num rul de osii al vagoanelor de marf goale - coloanele 53-55;
- " înc." - cu num rul de osii marf înc rcate - coloanele 56-58;
g) " masa frânat " - cu masa frânat a trenului exprimat în tone;
h) " lungime tren" cu lungimea trenului în metri.
(3) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului, stabilite
în livretul de mers, se înscriu în rubrica "dup livret", în subrubrica "automat", respectiv în subrubrica
"de mân ".
(4) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului rezultate
din ar tarea trenului, se înscriu în rubrica "de fapt", în subrubrica "automat", respectiv în subrubrica
"de mân ".
(5) Pentru înscrierea în foaia de parcurs a datelor men ionate la alin. (2) se va folosi câte un singur
rând pentru fiecare tren.
(6) În situa iile prev zute la alin. (1), în cap. III al formularului Foaia de parcurs, IDM completeaz
rubricile:
a) " nr. de tren", cu num rul trenului respectiv;
b) " denumire sta ie sau punct de sec ionare" cu denumirea sta iei în care au avut loc opera iile
respective;
c) " plecare", cu ora i minutul când se expediaz trenul;
d) " men iuni la îndrumare-sosire", cu men iuni care se refer la opera iile efectuate cu trenul sau
locomotiva în sta ie.
(7) Înscrierea în foaia de parcurs a opera iilor men ionate la alin. (6), se face distinct pe un singur
rând, cu semn tura IDM i tampila sta iei,
(8) Pe fiecare din foile de parcurs ale locomotivelor pentru multipl trac iune, se înregistreaz câte
un rând de date în cele dou capitole, în modul ar tat mai sus.
Art. 28. - (1) În sta iile în care un tren remorcat cu locomotiv diesel urmeaz s sta ioneze mai
mult decât este prev zut în livretele de mers, IDM transmite mecanicului durata aproximativ cu care
se va prelungi sta ionarea.
(2) Mecanicul nu va opri motorul dac exist pericol de înghe sau dac din motive tehnice
întemeiate nu l-ar mai putea porni.
(3) Înainte de expedierea trenului, IDM înscrie în rubrica "sta ionare cu motorul oprit" din cap. III al
formularului Foaia de parcurs, durata de timp în care locomotiva a stat cu motorul oprit, iar în cazurile
în care înscrierea de c tre IDM nu este posibil , aceasta se face de c tre mecanic.
Art. 29. - (1) La ata area de locomotive inactive la tren, în cap. II al formularului Foaia de parcurs
IDM completeaz urm toarele rubrici:
a) " num r tren" - coloanele 15-19 - cu num rul trenului la care se ata eaz locomotiva;
b) " cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei unde se ata eaz locomotiva;
c) " plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul plec rii trenului din sta ia respectiv ; dac aceast
rubric nu poate fi completat de c tre IDM, datele respective se înscriu de c tre mecanic.
(2) Pe foaia de parcurs a locomotivei devenit "inactiv ", în cap. II al formularului, se completeaz
un rând nou, dup ce s-au înscris datele din rubrica "destina ie" din rândul precedent.
(3) De asemenea, în cazul ata rii de locomotive inactive la tren, în cap. III al formularului Foaia de
parcurs, IDM completeaz urm toarele rubrici:
a) " num r tren", cu num rul trenului respectiv;
h) " denumire sta ie sau punct de sec ionare" în care au avut loc opera iile;
c) " plecare", cu ora real i minutul când s-a expediat trenul;
d) " men iuni la îndrumare-sosire", cu men iuni care se refer la opera iile efectuate cu trenul sau
locomotiva în sta ie, cu semn tura IDM i tampila sta iei.
Art. 30. - (1) La sosirea trenului în sta iile de descompunere, la deta area locomotivelor de multipl
trac iune sau care au circulat "inactive" la tren, precum i la schimbarea personalului de locomotiv ,
IDM completeaz în cap. II din formularul Foaia de parcurs a locomotivei/locomotivelor urm toarele
rubrici:
a) " cod sta ie" - coloanele 29-33 - de sub rubrica "destina ie", cu codul SIRUES al sta iei
respective;
b) " sosire" - coloanele 34-37 - de sub rubrica "destina ie", cu ora i minutul sosirii reale a trenului în
sta ie.
(2) De asemenea, în cap. III al formularului Foaie de parcurs, IDM completeaz rubricile:
a) " denumire sta ie sau punct de sec ionare", cu numele sta iei respective;
b) " sosire" cu ora i minutul sosirii reale a trenului în sta ie.
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Art. 31. - (1) Durata de timp exprimat în minute, în care se efectueaz manevra vehiculelor
feroviare cu o locomotiv într-o sta ie tehnic sau într-o sta ie din parcursul trenului se înscrie de c tre
IDM, astfel:
a) în cap. II al formularului Foaia de parcurs a locomotivei:
- " num r tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 99999, care semnific faptul c locomotiva a efectuat
presta ii numai la manevr , respectiv 99998 pentru manevra intermediar efectuat cu locomotiva
unui tren;
- " cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei unde s-a f cut manevr special ;
b) în cap. III al formularului Foaia de parcurs a locomotivei:
- " denumire sta ie", cu numele sta iei respective, al haltei de mi care sau al postului de mi care din
linie curent ;
- " man", cu durata opera iilor de manevr în cifre;
- " men iuni la îndrumare sosire", cu durata opera iilor de manevr în litere.
(2) Datele înscrise se confirm prin semn tura IDM i tampila sta iei, aplicate în rubrica "men iuni la
îndrumare sosire".
Art. 32. - Efectuarea cu locomotiva/locomotivele trenului sau cu locomotive special destinate a altor
activit i decât remorcarea trenurilor i manevra vehiculelor feroviare cum ar fi: alimentare cu tensiune
de 1500 V necesar func ion rii diverselor instala ii exterioare locomotivei, alimentarea cu abur sau
aer comprimat a garniturilor de vagoane sau a instala iilor fixe, inclusiv preînc lzirea garniturilor de
tori, activit i denumite în continuare "lucru pe loc", se consemneaz în foaia de parcurs de c tre
IDM astfel:
a) în cap. II al formularului Foaia de parcurs, rubricile:
* "nr. tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 90001, num r de tren simbolic pentru lucrul pe loc;
- " cod sta ie" - coloanele 20-21 - de sub rubrica "expediere", cu codul SIRUES al sta iei unde s-a
efectuat lucrul pe loc;
b) în cap. III al formularului Foaia de parcurs, rubricile:
- " denumire sta ie sau punct de sec ionare", cu numele sta iei respective;
- " man" cu minute lucru pe loc efectuate în sta ia respectiv .
Art. 33. - (1) În cazul aliment rii unei locomotive în parcurs într-o sta ie în care este amenajat un
punct de alimentare, f
ca locomotiva s intre într-o unitate de trac iune, IDM înscrie în cap. II al
formularului Foaia de parcurs, în rubricile urm toarele:
- " nr. tren" - coloanele 15-19 - cu num rul 90002, num r de tren simbolic pentru alimentare în
parcurs, f
remizarea locomotivei;
- " cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei;
- " plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul plec rii la alimentare;
- " sosire" - coloanele 34-37 - cu ora i minutul sosirii de la punctul de alimentare.
(2) În mod similar celor prev zute la alin. (1) se vor înscrie în foaia de parcurs situa iile când
locomotiva efectueaz verific ri tehnice, revizii la echipamentul de pe acoperi ul locomotivei electrice RAc, într-o sta ie dotat corespunz tor, f
a intra într-o unitate de trac iune.
Art. 34. - În vederea p str rii în bune condi ii a foii de parcurs, precum i pentru interpretarea
corect a datelor înscrise, IDM are urm toarele obliga ii:
a) manipularea foii de parcurs s se fac cu aten ie pentru a se p stra în stare curat ;
b) înregistr rile s se fac numai cu cerneal sau past albastr ;
c) datele referitoare la compunerea trenurilor care se înregistreaz în cap. II al formularului Foaia de
parcurs, s se înscrie pe rândurile numerotate de la 1 la 15 în ordine strict cresc toare, f
a se l sa
rânduri libere între dou rânduri completate;
d) orice înregistrare sau observa ie efectuat s fie înso it de tampila i semn tura IDM în rubrica
"Men iuni la îndrumare-sosire" din cap. III al formularului Foaia de parcurs;
e) în cap. II al formularului Foaia de parcurs, datele care se refer la compunerea trenurilor nu se
modific în caz de înscriere gre it i nici nu se fac ters turi, ci se anuleaz rândul respectiv printr-o
linie tras de la un cap la cel lalt, se corecteaz num rul curent - coloanele 13-14 - cu creion sau
past ro ie, astfel ca num rul curent s fie strict cresc tor, dup care datele se înregistreaz în rândul
imediat urm tor. IDM semneaz i aplic tampila în partea dreapt a rândului anulat, sub rubrica
"masa frânat ".
Capitolul VI
Îndatoririle efului de tren privind completarea i
manipularea foii de parcurs
Art. 35. - (1) eful de tren manipuleaz foaia de parcurs în urm toarele situa ii:
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a) când apar modific ri în compunerea i frânarea trenului în urma manevrei efectuate în punctele
de sec ionare de pe sec iile cu conducere centralizat a circula iei trenurilor i pe liniile gestionarilor de
infrastructur feroviar , ramificate din linie curent ;
b) când efectueaz proba complet sau par ial a frânelor;
c) când se înscriu date privind înc lzirea trenurilor i solicit înc lzirea trenurilor pe timp de zi sau de
noapte în afara perioadei de înc lzire;
d) la înregistrarea datelor privind num rul locurilor din tren;
e) la men ionarea altor date i observa ii.
(2) Datele referitoare la compunerea trenului se înregistreaz în cap. II al formularului Foaia de
parcurs, în urm toarele rubrici:
a) " num r tren" - coloanele 15-19 cu num rul trenului;
b) " cod sta ie" - coloanele 20-24 - cu codul SIRUES al sta iei de compunere-expediere sau de
prelucrare în parcurs a trenului;
e) " plecare" - coloanele 25-28 - cu ora i minutul când se expediaz trenul;
d) " masa net " cu masa net a trenului exprimat în tone în rubrica "c tori" - coloanele 38-40 pentru trenurile de c tori i în rubrica "marf " - coloanele 41-44 - pentru trenurile de marf ;
e) " tone brute" - coloanele 45-48 cu tonajul brut al trenului exprimat în tone;
f) " osii" - cu num rul de osii ale vehiculelor din compunerea trenului, în rubricile:
- " serv."- num rul de osii de serviciu - coloanele 49-50;
- " cls." - num rul de osii al vagoanelor de c tori - coloanele 51-52;
- " goale" - cu num rul de osii al vagoanelor de marf goale - coloanele 53-55;
- " înc." - cu num rul de osii marf înc rcate - coloanele 56-58;
g) " masa frânat " - cu masa frânat a trenului exprimat în tone;
h) " lungime tren" cu lungimea trenului în metri.
(3) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului stabilite
în livretul de mers, se înscriu în rubrica "dup livret" la subrubrica "automat", respectiv în rubrica "de
mân ".
(4) Masele frânate corespunz toare frân rii automate, respectiv frân rii manuale a trenului rezultate
din ar tarea trenului, se înscriu în rubrica "de fapt" la subrubrica "automat", respectiv în rubrica "de
mân ".
(5) Pentru fiecare din opera iile de la alin. (2), se completeaz în foaia de parcurs a locomotivei
respective câte un rând distinct.
(6) Pentru trenurile de c tori eful de tren înscrie în rubrica "oprit st. th, reg. I" - coloanele 71-73 din cap. II al formularului Foaia de parcurs, num rul de locuri clasa I, iar în rubrica "opriri st. th. reg. II"
- coloanele 74-77 - num rul de locuri clasa a II-a. Aceste date se înregistreaz pe rândul pe care sunt
înscrise datele privitoare la compunerea trenului respectiv de c tori.
Capitolul VII
Îndatoririle revizorului tehnic de vagoane privind
completarea foii de parcurs
Art. 36. - Revizorul tehnic de vagoane face înscrieri în foaia de parcurs la rubrica "Men iuni asupra
trenurilor" în urm toarele cazuri:
a) la efectuarea probelor de frân i a reviziei tehnice în sta iile de compunere a trenurilor i în
tranzit, în cazurile prev zute în reglement rile specifice în vigoare;
b) efectuarea probelor de frân la vagoanele reclamate cu nereguli la instala ia de frân în parcurs;
c) atunci când apar defecte la instala ia de înc lzire a vagoanelor din compunerea trenului care nu
se pot remedia în timp de 10 minute.
Capitolul VIII
Îndatoririle gestionarului de combustibili i lubrifian i
privind completarea i manipularea foii de parcurs
Art. 37. - (1) Gestionarul de combustibili i lubrifian i va înregistra date în bonurile de combustibili i
lubrifian i - cap. IV al foii de parcurs.
(2) Îndatoririle gestionarului privind manipularea i completarea foilor de parcurs pot fi îndeplinite i
de o alt persoan cu sarcini în distribuirea combustibililor i lubrifian ilor pentru locomotive.
(3) Completarea datelor pe duplicatele bonurilor de consum din foaia de parcurs se face numai cu
hârtie copiativ (indigo), dup plierea corespunz toare a p ii de jos a foii de parcurs în vederea
suprapunerii unicatului peste duplicat.
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Art. 38. - (1) Dup efectuarea aliment rii locomotivei cu combustibili, lubrifian i i/sau ap
tehnologic , gestionarul va verifica dac datele înscrise de mecanic în bonul de consum sunt corecte
iar în caz de neconcordan , va solicita mecanicului corectarea datelor gre ite prin anularea cu o linie
a câmpului eronat i înscrierea sub coloanele corespunz toare a cifrelor corecte.
(2) Pe un bon de consum se pot consemna cel mult trei articole de consum, respectiv cel mult trei
cantit i de combustibili, lubrifian i i/sau ap tehnologic alimentate. Dac sunt necesare mai multe
articole de consum, se vor folosi celelalte bonuri din cadrul foii de parcurs.
(3) Gestionarul va completa pe bonul de consum urm toarele rubrici:
a) " cod gestiune" cu codul gestiunii respective - în coloanele 18-25;
b) " denumire articol" cu denumirea combustibilului sau lubrifiantului cu care s-a alimentat
locomotiva;
c) " cod articol" cu codul de gestiune al respectivului combustibil/lubrifiant alimentat - în coloanele
32-40, 48-56, respectiv 64-72;
d) " cantitate" cu cantitatea alimentat din fiecare articol - în coloanele 41-46, 57-62 respectiv 73-78.
Cantitatea alimentat se înscrie pe bonul de consum sub form de num r cu dou zecimale; partea
întreag se înscrie în primele patru coloane, iar partea zecimal în ultimele dou coloane ale rubricii
"cantitate";
e) " preg" cu destina ia combustibilului/lubrifiantului alimentat - în coloanele 31, 47 respectiv 63.
Când locomotiva este alimentat pentru remorcarea trenurilor i/sau pentru manevr rubrica se va
bara, iar când alimentarea se face în vederea preg tirii locomotivei pentru probe, dup efectuarea
reviziilor sau repara iilor i men inerea în stare cald în unitatea de trac iune se va înscrie cifra 1
(unu).
(4) Când locomotiva se introduce la revizii i repara ii care necesit golirea rezervoarelor de
combustibil i lubrifian i, iar aceast opera ie se execut de c tre personalul de locomotiv ,
combustibilul i lubrifian ii vor fi preda i c tre gestionar cu un bon din foaia de parcurs; în aceast
situa ie în rubrica "preg" din bonul de consum, pentru fiecare cantitate predat gestionarului se va
înscrie cifra 9.
Art. 39. - (1) Dup completarea datelor din bonurile de consum, gestionarul semneaz în rubrica
"gestionar" a bonului, dup care va preda foaia de parcurs mecanicului.
(2) Mecanicul verific dac sunt înregistrate corect cantit ile cu care s-a f cut alimentarea
locomotivei, semneaz în rubrica "mecanic" i deta eaz duplicatul bonului de combustibil i lubrifian i
pe care-l pred gestionarului.
Capitolul IX
Îndatoririle personalului care înso

te trenul

Art. 40. - Personalul feroviar care înso te trenul, cu excep ia personalului de locomotiv care
circul regie pe locomotiv , va înscrie în rubrica "personal care înso te trenul" din cap. I. al
formularului Foaia de parcurs a locomotivei de remorcare urm toarele date:
a) numele i prenumele;
b) func ia:
c) unitatea din care face parte;
d) num rul trenului pe care îl înso te;
e) sta ia de unde pleac ;
f) sta ia pân la care va înso i trenul respectiv.
Capitolul X
Îndatoririle personalului de specialitate care prelucreaz
datele din foile de parcurs
Art. 41. - (1) Personalul de specialitate al operatorului de transport feroviar care prelucreaz datele
din foaia de parcurs va verifica dac acestea sunt corect înregistrate, dac în rubricile respective sunt
semn turile celor în drept s confirme cele înscrise în document, dup care va completa, dup caz,
urm toarele rubrici:
a) în cap. I al formularului Foaia de parcurs:
- " sta . motor oprit" cu minutele de sta ionare cu motorul locomotivei oprit, rezultate din cumularea
datelor din rubrica din cap. III al formularului Foaia de parcurs - coloanele 68-70;
- " regia personalului de locomotiv "; cu totalul minutelor rezultate din rubrica "minute regie" coloanele 71-73;
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- " minute a teptare" (coloanele 74-76) cu minutele cât personalul de locomotiv
i automotor
teapt ca urmare dispozi iilor RCT consemnate de IDM sau efului de tur în rubrica men iuni la
îndrumare-sosire din cap. III al formularului Foaia de parcurs;
b) în cap. II al formularului Foaia de parcurs:
- " num r opriri" cu num rul total de opriri consemnate de IDM i mecanici în cap. III - coloanele 5960;
- " sta . în parcurs" cu minutele rezultate din însumarea tuturor sta ion rilor trenului, de la plecarea
din sta ia de îndrumare pân la sta ia de destina ie f
a se ine cont de minutele de manevr
efectuate în timpul acestor sta ion ri consemnate în rubrica "man" - în coloanele 61-36;
- " man" cu suma minutelor de manevr efectuate în sta iile din parcursul trenului, consemnate în
rubrica "man" din cap. III al formularului Foaia de parcurs - coloanele 64-66;
- " ruta" cu codul stabilit pentru ruta parcurs de tren în cadrul rela iei de circula ie - coloana 78;
- " poz locomotivei" cu codul stabilit pentru modul în care locomotiva a fost utilizat pentru
remorcarea trenului: titular , multipl trac iune, intercalat respectiv împing toare - coloana 79;
- " conf" cu codul stabilit pentru configura ia modului de utilizare a locomotivelor în timpul remorc rii
cu multipl trac iune, în func ie de puterea locomotivelor utilizate - coloana 80.
(2) Fiecare operator de transport feroviar va stabili prin reglement ri proprii:
a) modul de prelucrare a foilor de parcurs ale locomotivelor;
b) codurile necesare pentru prelucrarea datelor din foile de parcurs cu ajutorul tehnicii de calcul,
specifice activit ii proprii;
c) rapoartele sintetice care se întocmesc în baza datelor înscrise în foaia de parcurs.
Capitolul XI
Dispozi ii finale
Art. 42. - (1) Când foile de parcurs pentru locomotivele apar inând unui operator de transport
feroviar sunt emise de personalul altui operator de transport feroviar, pe baz de conven ie, operatorul
de transport feroviar care emite foile de parcurs returneaz operatorului de transport feroviar
proprietar carnetele de foi de parcurs cuprinzând m tcile foilor emise i foile de parcurs predate de
tre mecanici.
(2) Când operatorul de transport feroviar emite foi de parcurs pentru locomotive apar inând altui
proprietar pe care le exploateaz pe baz de contract de închiriere, câte o copie a fiec rei foi de
parcurs se va înainta la operatorul de transport feroviar proprietar ai locomotivei, în vederea prelucr rii
datelor sintetice necesare acestuia. Cei doi operatori de transport feroviar pot conveni asupra
prelucr rii i transmiterii reciproce a datelor sintetice rezultate din foile de parcurs ale locomotivelor
aflate în proprietatea unuia i deservite/condus de personal al celuilalt.
(3) Dup prelucrare, foile de parcurs se arhiveaz la operatorul de transport feroviar pe o perioad
de 10 ani.
FOAIE DE PARCURS
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ANEXA Nr. 2
la Instruc iunile nr. 201
Cazuri în care se admite scoaterea din func iune a instala iilor
de siguran , vigilen
i control al vitezei trenului
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Art. 1. - (1) Instala iile de siguran
i vigilen instalate pe locomotiv trebuie s asigure frânarea
automat a trenului atunci când mecanicul de locomotiv nu- i manifest vigilen a în conducerea
trenului sau devine inapt pentru conducerea trenului.
(2) Instala iile de control automat al vitezei trenului instalate pe locomotiv trebuie s asigure:
a) controlul vitezei trenului, punctual sau continuu, conform tipului instala iei;
b) frânarea automat a trenului, dac în punctul i/sau momentul controlat, viteza trenului este mai
mare decât cea stabilit ca limit pentru situa ia respectiv ;
c) controlul vitezei i frânarea automat a trenului, în cazul nerespect rii indica iilor semnalelor fixe
sau a semnalelor mobile care ordon oprirea sau reducerea vitezei,
(3) Scoaterea din func ie a instala iilor de siguran
i vigilen este permis în urm toarele cazuri:
a) la locomotivele de multipl frac iune când acestea sunt conduse de la un singur post - comand
multipl - cu excep ia locomotivei din capul trenului;
b) când instala ia produce în mod repetat desc rcarea conductei generale de frân a trenului în
sta ionare;
c) când instala ia produce în mod repetat frânarea trenului, de i a fost manipulat corespunz tor;
d) când dup o frânare a trenului produs de instala ia respectiv , indiferent de motiv, nu se mai
poate alimenta conducta general de frân a trenului;
e) când siguran ele automate pentru protec ia circuitelor electrice ale instala iilor respective intr în
ac iune în mod repetat, sau când dup intrarea în ac iune a respectivelor siguran e automate acestea
nu se mai pot rearma.
(4) Scoaterea din func ie a instala iilor de control automat al vitezei trenului, este permis în
urm toarele cazuri:
a) la locomotivele care remorc trenul în multipl trac iune cu excep ia locomotivei din capul
trenului;
b) la locomotivele care circul în stare de serviciu inactive în corpul trenului, inclusiv la trenurile
formate numai din locomotive în stare de serviciu, cu excep ia locomotivei din capul trenului;
c) în toate cazurile prev zute la alin. (3).
(5) Prin frân ri repetate se în elege:
a) cel pu in dou frân ri ale trenului produse de instala ia de siguran
i vigilen a, de i a fost
manipulat corespunz tor, în timpul remorc rii unui tren sau a unei ture de serviciu la manevr ;
b) cel pu in dou frân ri ale trenului produse de instala ia de control al vitezei în situa ii
asem
toare celei de la lit. a), de i s-au respectat vitezele de control i instala ia a fost manipulat
corespunz tor, de exemplu când instala ia produce frânarea trenului la trecerea pe lâng un semnal
care ordon reducerea vitezei de i mecanicul manipuleaz butonul "Aten ie", iar viteza trenului este în
limitele stabilite pentru felul trenului respectiv.
Art. 2. - (1) Scoaterea din func ie a instala iilor de siguran , vigilen
i control al vitezei trenurilor
se face prin manipularea corespunz toare a tuturor aparatelor prev zute în reglement rile specifice
fiec rui tip de instala ie în parte.
(2) Este interzis scoaterea din func ie a sistemului pneumatic de desc rcare a conductei generale
de frân , astfel încât, de i instala iile de siguran , vigilen
i control al vitezei trenurilor comand
frânarea trenului, desc rcarea conductei generale de frân a trenului s fie împiedicat .
Art. 3. - (1) În toate cazurile în care este necesar scoaterea din func iune a instala iilor de
siguran , vigilen
i control al vitezei trenurilor, mecanicul de locomotiv va înscrie sub semn tur în
carnetul de bord al locomotivei men iunea: "scos din func ie instala ia ..... din cauza ......./data ...., ora
..., minutul ..., locul ...."
(2) Dup dispari ia cauzelor care au impus scoaterea din func ie a instala iilor de siguran , vigilen
i control al vitezei trenurilor, în caietul de bord al locomotivei se va înscrie sub semn tur men iunea
"pus în func ie instala ia ......../data ...., ora ..., minutul ..., locul ...."
Art. 4. - În toate situa iile în care remorcarea unui tren, circula ia izolat i manevra vehiculelor
feroviare se face cu o locomotiv la care una din instala iile de siguran , vigilen
i control al vitezei
trenurilor este scoas din func ie, în cabina de conducere a locomotivei trebuie s se afle, în afara
mecanicului de locomotiv , înc un agent instruit pentru luarea tuturor m surilor în cazul în care
mecanicul î i pierde capacitatea de conducere.
Art. 5. - (1) Dac în timpul parcursului se defecteaz dispozitivul de siguran
i vigilen - DSV -,
mecanicul izoleaz acest dispozitiv, dup care avizeaz IDM prin sta ia radiotelefon i continu mersul
cu eful de tren în cabina de conducere, cu viteza stabilit pân la prima sta ie cu oprire.
(2) Dac nu se poate da alt agent autorizat, trenul va continua mersul în acelea i condi ii pân la
sta ia de destina ie.
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Art. 6. - (1) Dac în timpul parcursului se defecteaz instala ia de control punctual al vitezei INDUSI
-, mecanicul izoleaz instala ia, dup care continu mersul cu viteza stabilit , dar nu mai mult de 100
km/h pân la prima sta ie, unde opre te chiar dac nu are prev zut oprire.
(2) Mecanicul avizeaz prin radiotelefon pe IDM asupra defec iunii, întocme te nota de avizare pe
care o înmâneaz acestuia i continu mersul pân la sta ia de destina ie cu viteza stabilit , dar nu
mai mult de 100 km/h, cu eful de tren în cabina de conducere.
Art. 7. - (1) Dac în timpul parcursului se defecteaz instala ia de control punctual al vitezei INDUSI -, cât i dispozitivul de siguran
i vigilen - DSV -, mecanicul izoleaz instala iile, continu
mersul pân la prima sta ie cu viteza stabilit , dar nu mai mult de 100 km/h, cu eful de tren în cabina
de conducere a locomotivei, în prima sta ie oprind trenul chiar dac acesta nu are oprire, avizeaz
IDM pentru a se da locomotiv de ajutor.
(2) În caz c nu este posibil a se da locomotiv de ajutor, în timp de cel mult 15 minute trenul va
continua mersul pân la sta ia unde se poate asigura locomotiv de ajutor, cu eful de tren în cabina
de conducere a locomotivei, cu viteza stabilit , dar nu mai mult de 100 km/h.
ANEXA Nr. 3
la Instruc iunile nr. 201
Obliga iile efului de tur privind utilizarea personalului
de locomotiv i a locomotivelor
Art. 1. - (1) Organizarea operativ a activit ii personalului de locomotiv se face de c tre personal
de specialitate încadrat în func ia de ef tur trac iune, - denumit în continuare ef tur .
(2) Atribu iile efului de tur pot fi îndeplinite de alt personal numai dac are preg tire
corespunz toare i este numit prin decizie scris de c tre conducerea unit ii de trac iune sau a
OTF/OMF, dup caz.
Art. 2. - Referitor la activitatea personalului de locomotiv , eful de tur are urm toarele obliga ii:
a) s întocmeasc programul de lucru al echipelor de locomotiv astfel încât s se asigure
remorcarea trenurilor i/sau manevra vehiculelor feroviare numai cu personal de locomotiv autorizat
i apt pentru serviciu, conform legilor i reglement rilor specifice în vigoare;
b) s comunice personalului de locomotiv data i ora stabilit pentru prezentarea la serviciu i
presta ia pentru care a fost comandat. În cazul schimb rii comenzii comunicate ini ial, eful de tur
este obligat s
avizeze personalul privind noua comand , asigurându-i odihna conform
reglement rilor; comunicarea comenzii respectiv a schimb rii acesteia, precum i confirmarea de
tre personalul de locomotiv a primirii comenzii se va face în scris sau telefonic;
c) la prezentarea personalului pentru serviciu, s verifice starea general a acestuia i dac
personalul de locomotiv este apt pentru serviciu, respectiv:
c1) este autorizat s efectueze remorcarea trenurilor/manevra vehiculelor feroviare pentru care a
fost comandat;
c2) cunoa te sec ia de remorcare/sta ia pe care urmeaz s efectueze serviciu;
c3) are vizita medical periodic i examenul psihologic periodic efectuate în termenul stabilit prin
reglement rile specifice în vigoare;
c4) este odihnit, în stare normal de serviciu i nu se afl sub influen a b uturilor alcoolice.
Verific rile se efectueaz conform reglement rilor specifice în vigoare i se consemneaz în foaia de
parcurs a locomotivei i în eviden ele întocmite în acest scop;
c5) are asupra sa autoriza iile, regulamentele, instruc iunile i ghidurile/îndrum toarele de depanare
prev zute prin reglement rile specifice în vigoare;
d) s efectueze personalului de locomotiv instructajul de protec ie a muncii i s aduc la
cuno tin a acestuia eventualele condi ii deosebite de siguran a circula iei în care personalul de
locomotiv urmeaz s i desf oare activitatea;
c) s emit foaia de parcurs pentru locomotiva pe care personalul de locomotiv urmeaz s o
conduc /deserveasc , s o completeze conform Anexei 1 la prezentele instruc iuni i s o înmâneze
personalului de locomotiv ;
f) s primeasc foaia de parcurs a personalului care i-a încheiat serviciul, s -i comunice
urm toarea comand , respectiv s îl îndrume pentru odihn în dormitorul special amenajat în unitatea
de trac iune.
Art. 3. - În leg tur cu utilizarea locomotivelor, eful de tur are urm toarele obliga ii:
a) s întocmeasc programul de lucru al locomotivelor i s urm reasc activitatea acestora astfel
încât s se asigure remorcarea trenurilor/efectuarea manevrelor cu locomotive de tipul i cu
caracteristicile tehnice corespunz toare;
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h) s nu permit ie irea din unitatea de trac iune a unei locomotive la care nu s-au efectuat
verific rile tehnice, reviziile i repara iile accidentale sau planificate, stabilite prin reglement rile
specifice în vigoare;
c) s ia m suri de înlocuire a locomotivei a c rei stare tehnic nu mai permite remorcarea
trenului/efectuarea manevr rii vehiculelor feroviare cu o locomotiv corespunz toare;
d) s urm reasc alimentarea locomotivelor i vagoanelor WIT cu combustibilul, lubrifian ii i apa
tehnologic necesare remorc rii i înc lzirii trenurilor din program, respectiv manevr rii vehiculelor
feroviare.
ANEXA Nr. 4
la Instruc iunile nr. 201
Obliga iile revizorului de locomotiv privind
starea tehnic a locomotivei
Art. 1. - (1) Verificarea i certificarea st rii tehnice a locomotivelor/automotoarelor la ie irea din
unitatea de trac iune în vederea remorc rii trenurilor, respectiv la intrarea locomotivei în unitatea de
trac iune dup remorcarea trenurilor, se efectueaz de c tre personal de specialitate denumit în
continuare revizor de locomotiv .
(2) Revizorul de locomotiv organizeaz i conduce personal:
a) manevra tehnologic a locomotivelor cu sau f
vagon WIT i a automotoarelor care intr în
unit ile de trac iune în vederea echip rii, aliment rii cu combustibil, lubrifian i, ap tehnologic
i
nisip, revizuirii, repar rii i/sau remiz rii;
b) manevra tehnologic de introducere/scoatere a locomotivelor la/de la liniile destinate reviziilor i
repara iilor din halele i remizele unit ii de trac iune, pe liniile dotate cu utilaje specializate precum i
pe liniile dotate cu canale de revizie;
c) manevra tehnologic a celorlalte vehicule feroviare care intr /ies din unitatea de trac iune pentru
nevoile proprii ale unit ii.
(3) Revizorul de locomotiv r spunde de starea tehnic a locomotivelor, automotoarelor i a
agregatelor de înc lzit trenul instalate pe vagoanele WIT care ies din unitatea de trac iune în vederea
remorc rii i înc lzirii trenurilor, respectiv pentru manevra vehiculelor feroviare.
(4) Atribu iile revizorului de locomotiv pot fi îndeplinite i de:
a) eful de tur din cadrul unit ilor de trac iune în care nu sunt încadra i revizori de locomotiv ;
b) un mecanic de locomotiv desemnat în scris de c tre conducerea unit ii de trac iune.
Art. 2. - (1) La intrarea locomotivelor în unit i de trac iune, revizorul de locomotiv este obligat:
a) s organizeze manevra tehnologic de introducere a locomotivei la linia prev zut în planul tehnic
de exploatare al unit ii de trac iune, în vederea efectu rii reviziei intermediare;
b) s verifice carnetul de bord al locomotivei pentru a lua la cuno tin eventualele probleme ap rute
în exploatare;
c) s verifice i s constate personal starea tehnic a locomotivei, împreun cu mecanicul
locomotivei care a introdus locomotiva în unitatea de trac iune, dup caz;
d) s solicite personalului tehnic de specialitate remedierea problemelor tehnice ap rute în parcurs
sau constatate cu ocazia reviziei intermediare, s verifice i s confirme sub semn tur efectuarea
remedierilor cerute;
e) s confirme sub semn tur efectuarea reviziei intermediare i al RAc-ului, consemnat în carnetul
de bord al locomotivei de c tre personalul termic de specialitate;
f) s ia m suri de alimentare cu combustibil, de completare a lubrifian ilor, lichidului de r cire i
nisipului, în conformitate cu programul stabilit sau ori de câte ori este necesar;
g) s dispun mecanicului remizarea locomotivei pe o linie special afectat din unitatea de trac iune
i s supravegheze opera iunile respective, astfel încât punerea în serviciu dup remizare s se poat
face în timpul stabilit prin reglement rile proprii ale unit ii de trac iune. Revizorul de locomotiv poate
efectua personal opera iunile de remizare a locomotivei, dac reglement rile proprii întocmite de
unitatea de trac iune prev d acest mod de lucru;
h) s ia m suri de preg tire a locomotivei în vederea introducerii la revizia planificat conform
program rii.
(2) Cu ocazia verific rilor tehnice efectuate la intrarea în unitatea de trac iune, revizorul de
locomotiv va verifica în mod obligatoriu starea osiilor montate i a bandajelor ro ilor, precum i profilul
de rulare al ro ilor locomotivei, care nu trebuie s prezinte nici una din defec iunile cuprinse în Anexa 6
la prezentele instruc iuni. Modul de verificare a osiilor i bandajelor locomotivei sunt prev zute în
reglement ri specifice fiec rui tip de locomotiv .
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(3) Cota q(R) se va verifica obligatoriu prin aplicarea ablonului de verificare aflat în dotarea
revizorului de locomotiv , conform Plan ei 1 la prezentele instruc iuni.
(4) La vagoanele WiT revizorul de locomotiv va verifica func ionarea generatoarelor de abur pentru
înc lzirea trenului, starea protec iilor, cantit ile de combustibil i ap
i va dispune m suri de
remediere a deficien elor constatate, inclusiv completarea cantit ilor de combustibil i ap
tehnologic .
(5) În cazul în care revizorul de locomotiv constat defec iuni de natur s interzic ie irea
locomotivei din unitatea de trac iune conform art. 40 din prezentele instruc iuni, i/sau defec iuni la
osiile montate cuprinse în Anexa 6 la prezentele instruc iuni, va comunica aceste constat ri efului de
tur i personalului tehnic de specialitate în vederea lu rii m surilor ce se impun.
Art. 3. - (1) La ie irea locomotivelor din unitatea de trac iune în vederea remorc rii trenurilor sau
pentru manevr , revizorul de locomotiv este obligat:
a) s organizeze manevra tehnologic în vederea aducerii locomotivei la linia destinat preg tirii
locomotivei în vederea punerii în serviciu;
b) s supravegheze efectuarea opera iunilor de punere în serviciu a locomotivei efectuate de
mecanicul de locomotiv , în conformitate cu prevederile art. 32 din prezentele instruc iuni;
c) s verifice personal starea tehnic a locomotivei;
d) s fac probe de func ionare a locomotivei;
e) s verifice func ionarea instala iilor de siguran a circula iei din dotarea locomotivei, precum i a
instala iilor de înregistrare a parametrilor de func ionare ai locomotivei, dac exist ;
f) s certifice în carnetul de bord c locomotiva este apt s remorce trenuri sau s efectueze
manevrarea vehiculelor feroviare, sub semn tur i prin aplicarea tampilei: "locomotiv apt pentru
serviciu".
(2) Probele de func ionare ale locomotivei i verificarea func ion rii instala iilor de siguran a
circula iei se efectueaz dup caz, împreun cu mecanicul locomotivei care urmeaz s deserveasc
locomotiva din unitatea de trac iune.
(3) La vagoanele WIT se verific starea protec iilor i se fac probe de func ionare ale generatoarelor
de abur pentru înc lzirea trenului. Cantit ile de combustibil i ap tehnologic trebuie s fie suficiente
pentru înc lzirea trenurilor programate pân la intrarea vagonului WIT în urm torul punct de
alimentare.
(4) Atât la locomotive cât i la vagoanele WIT se verific existen a i starea mijloacelor de stingere a
incendiilor, precum i scaden a la verificarea periodic a acestora.
(5) Verific rile tehnice la ie irea locomotivelor se consemneaz în carnetul de bord al locomotivei i
în carnetul personal de eviden al revizorului de locomotiv .
(6) Toate probele de func ionare i verific rile se fac în conformitate cu reglement rile specifice
tipului de locomotiv /WIT respectiv, cu respectarea strict a normelor de protec ia muncii i ap rare
împotriva incendiilor.
Art. 4. - Locomotivele care se îndrum în stare inactiv la unit ile de trac iune de domiciliu sau la
societ ile unde urmeaz s efectueze revizii/repara ii, se verific obligatoriu din punct de vedere al
siguran ei circula iei, la ie irea din unitatea de trac iune de c tre revizorul de locomotiv care dispune,
dup caz, personalului tehnic de specialitate s preg teasc locomotiva pentru îndrumare în stare
inactiv , conform reglement rilor specifice în vigoare.
Art. 5. - (1) Revizorul de locomotiv r spunde de verificarea modului de remediere a defec iunilor
de orice natur , constatate la locomotiv /WIT cu ocazia verific rilor tehnice efectuate în cadrul
proceselor tehnologice de intrare/ie ire sau care au fost consemnate de mecanic în carnetul de bord
al locomotivei.
(2) eful de tur din unitatea de trac iune nu va semna foaia de pareurs a locomotivei pân când nu
se convinge c revizorul de locomotiv a certificat în carnetul de bord c locomotiva este apt de
serviciu.
ANEXA Nr. 5
la Instruc iunile nr. 201
Înscrisuri care trebuie s se afle în mod obligatoriu
în cabina locomotivelor
Art. 1. - (1) În cabina de conducere a locomotivelor se vor înscrie în mod obligatoriu urm toarele
date de identificare a locomotivei:
a) codul locomotivei;
b) denumirea unit ii de trac iune de domiciliu a locomotivei;
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c) codul SIRUES al unit ii de trac iune de domiciliu a locomotivei;
d) denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv operatorului de manevr feroviar ,
proprietar al locomotivei;
e) denumirea operatorului de transport feroviar, respectiv a operatorului de manevr feroviar , dup
caz, care exploateaz locomotiva.
(2) În cabina de conducere se înscriu urm toarele date tehnice:
a) timpul de intrare în ac iune a frânei directe a locomotivei, pentru fiecare post de conducere în
parte;
b) viteza maxim constructiv a locomotivei;
c) viteza maxim restric ionat a locomotivei i cauzele restric ion rii vitezei dup caz;
d) men iuni privind scoaterea din func iune a unor instala ii i echipamente, de natur s modifice
caracteristicile func ionale ale locomotivei cum ar fi motoare de trac iune defecte i izolate, scoaterea
din func iune a instala iei de frânare reostatic i alte asemenea;
e) schema punctelor de scurgere a apei din instala ia pneumatic i de frân .
(3) Datele tehnice prev zute la alin. (2) lit. a), lit. c) i lit. d) se înscriu sub semn tura personalului
tehnic de specialitate care are sarcini în acest sens i se actualizeaz ori de câte ori este necesar.
(4) La locomotivele prev zute din construc ie cu dou cabine de conducere, datele prev zute la alin.
(1) i (2) se înscriu în ambele cabine.
Art. 2. - La locomotivele/automotoarele care sunt conduse i deservite în sistem simplificat, în
cabina/cabinele de conducere se afi eaz la loc vizibil schema sinoptic cu opera iunile ce trebuie
efectuate de c tre eful de tren, în cazul în care mecanicul de locomotiv î i pierde capacitatea de
conducere.
ANEXA Nr. 6
la Instruc iunile nr. 201
Dimensiuni, defecte i uzuri la osiile montate care condi ioneaz
admiterea în exploatare a locomotivelor
Art. 1. - (1) Condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc osiile montate ale vehiculelor feroviare
motoare, pentru a fi admise s circule pe liniile infrastructurii feroviare, sunt cele prev zute în
reglement rile specifice în vigoare.
(2) Cu ocazia reviziei intermediare efectuate de personalul de locomotiv i de personalul tehnic de
specialitate într-o unitate de trac iune, se verific dac osiile montate ale locomotivelor nu prezint
urm toarele defecte sau uzuri:
a) urme de deplasare axial sau pan la îmbinarea bandaj-obad ;
b) obada ro ilor cu spi e nu trebuie s fie spart din parte în parte i/sau s aib o spi rupt sau
cr pat ;
c) muchie ascu it la buza bandajului, muchie t ioas sau bavuri pe fa a activ a profilului exterior;
d) valoarea cotei q(R) a buzei ro ii, verificat cu ablonul conform Plan ei 1 la prezentele
instruc iuni, mai mic sau egal cu 6,5 mm;
e) locuri plane pe suprafa a de rulare a bandajului: mai mari de 1 mm la osiile cu cuzine i, respectiv
mai mari de 0,7 mm la osiile cu rulmen i. La locomotivele care circul cu viteze de peste 100 km/h nu
se admit locuri plane la bandaje;
f) suflura, exfoliere a materialului, incluziuni sau tirbituri pe suprafa a de rulare a bandajului ro ii cu
o lungime mai mare de 25 mm i o adâncime mai mare de 3 mm.
g) cr
turi la bandaj, la discuri, la butucul ro ilor cu spi e;
h) fisur în roata disc sau roata monobloc, butucul ro ii fisurat i/sau defect reparat prin sudur , cu
excep ia celor reparate prin procedee omologate;
i) osia propriu-zis nu trebuie s prezinte:
i1) cr
tur transversal , longitudinal sau oblic în orice parte a osiei;
i2) defecte reparate prin sudur ;
i3) deforma ii;
i4) p i uzate prin frecare care genereaz muchii ascu ite, indiferent de adâncimea acestora;
i5) p i a c ror uzur , f
a prezenta muchii ascu ite, atinge o adâncime mai mare de 1 mm pentru
osiile vehiculelor feroviare motoare, respectiv 2,5 mm pentru tendere;
j) deplasarea axial a discului pe osie sau prezen a ruginii sau panului la îmbinarea butucului
discului pe osie;
k) rotirea discului pe osie fa de marcajul ini ial mai mare de 100 mm la locomotivele care remorc
trenuri de c tori i mai mare de 200 mm la locomotivele care remorc trenuri de marf :
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l) pentru locomotivele electrice:
l1) rugin între bandaj i obada ro ii pe mai mult de 1/3 din circumferin ;
l2) rotirea bandajului pe obad , fa de marcajul ini ial de pe bandaj i obad , mai mult de 200 mm
la locomotivele care remorc trenuri de c tori respectiv mai mult de 400 mm la locomotivele care
remorc trenuri de marf ;
l3) rotirea pentru a doua oar a discului pe osie, indiferent de valoarea deplas rii.
(3) Verific rile de mai sus se vor face obligatoriu în prezen a i sub supravegherea revizorului de
locomotiv .
(4) Dac este cazul, revizorul de locomotiv va solicita personalului de specialitate cur irea osiei, a
discurilor, a obezii i a spi elor, respectiv a bandajelor ro ilor, pentru a se putea face verific rile
prev zute în prezenta anex .
Art. 2. - (1) Periodic, conform reglement rilor specifice în vigoare, personalul tehnic de specialitate
din unit ile de trac iune va m sura:
a) uzura radial pe cercul de rulare al ro ii - s nu dep easc :
a1) 5 mm la vehicule motoare care circul cu viteze între 100 km/h i 160 km/h;
a2) 7 mm la vehicule motoare care circul cu viteze între 80 km/h i 100 km/h inclusiv;
a3) 8 mm pentru celelalte vehicule feroviare motoare i tendere.
b) grosimea bandajelor ro ilor m surat în planul cercului de rulare - s fie de:
b1) minim 45 mm, la osiile motoare ale vehiculelor feroviare apte s circule cu o vitez mai mare de
100 km/h.;
b2) minim 35 mm, la osiile cuplare sau motoare ale vehiculelor feroviare apte s circule cu o vitez
maxim cuprins între 80 km/h i 100 km/h;
b3) minim 33 mm, la osiile cuplare sau motoare ale vehiculelor feroviare apte s circule cu o vitez
maxim de 80 km/h;
b4) minim 30 mm, la osiile libere i la tendere;
b5) la ro ile monobloc, limita de uzur a p ii similare bandajului trebuie s fie marcat printr-un
an circular concentric cu cercul de rulare al ro ii, cu l imea de 6 mm, strunjit pe fa a exterioar a
ro ii; acest an trebuie s r mân întotdeauna vizibil pe toat l imea lui;
c) grosimea buzei ro ii m surat la 10 mm deasupra cercului de rulare - s fie de:
c1) minim 22 mm - pentru ro ile locomotivelor i tenderelor de locomotiv cu diametrul cercului de
rulare de minim 840 mm;
c2) minim 27,5 mm la ro ile cu diametrul cuprins între 330 - 840 mm;
c3) minim 25 mm pentru ro ile vehiculelor motoare apte s circule cu o vitez mai mare de 100
km/h;
c4) diferen a dintre grosimea buzelor bandajelor ro ilor aceleea i osii mai mare de 3 mm.
d) în imea buzei ro ii m surat de la cercul de rulare - s fie de minim 25 mm i maxim 36 mm;
e) distan a dintre fe ele exterioare ale buzei ro ilor, m surat între dou puncte situate la 10 mm
deasupra cercurilor de rulare ale ro ilor în vecin tatea nivelului superior al inelor - s fie de minim
1410 mm i maxim 1426 mm:
f) distan a între fe ele interioare ale bandajelor sau a p ilor care in loc de bandaje la ro ile
monobloc - m surat în pozi ia cea mai de jos, între fe ele interioare plane ale ro ilor - s fie minim
1357 mm i maxim 1363 mm;
g) cota q(R) trebuie s fie întotdeauna mai mare de 6,5 mm, iar buza ro ii s nu prezinte nici o
muchie sau bavur pe fa a activ a acesteia la o distan mai mare de 2 mm de la vârful buzei;
h) periodic, la intervalele stabilite prin reglement rile specifice în vigoare, personalul de specialitate
autorizat va efectua controlul cu ultrasunete - CUS - al osiilor montate.
(2) Prevederile de la lit. c) nu se aplic la locomotivele ale c ror osii intermediare, prin construc ie,
au buzele ro ilor sub iate; aceste osii vor îndeplini condi iile prev zute în documenta iile tehnice de
construc ie i/sau de reparare.
Art. 3. - (1) Defec iunile constatate la osiile locomotivelor se aduc imediat la cuno tin a efului de
tur din unitatea de trac iune care îndrum locomotiva i personalului de specialitate pentru verificare
i luarea m surilor ce se impun.
(2) Dac defectele constatate sunt în limitele admise de reglement rile specifice în vigoare,
personalul tehnic de specialitate din unit ile de trac iune poate dispune restric ionarea vitezei maxime
a vehiculelor feroviare motoare la valoarea stabilit prin reglement ri, înscriind în registrul de bord al
locomotivei sub semn tura persoanei cu sarcini în acest sens, valoarea vitezei maxime restric ionate,
precum i dispozi ii privind observarea în continuare a respectivelor defecte. În cabinele de conducere
ale vehiculelor respective se va înscrie în mod vizibil valoarea vitezei maxime restric ionate pentru
locomotiva respectiv .
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(3) Dac defectele constatate nu permit îndrumarea locomotivei, eful de tur va fi avizat în scris,
sub semn tura personalului cu sarcini în acest sens, despre defectele constatate la osiile locomotivei
i despre m surile ce se vor lua pentru remediere. eful de tur va lua m suri de înlocuire a
locomotivei din programul ini ial.
(4) Osiile montate ale vehiculelor feroviare deraiate trebuie s fie verificate i m surate obligatoriu
conform prevederilor din reglement rile specifice.
Plan a 1
la Instruc iunile nr. 201
Verificarea cotei q(R)

Imaginea legat nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c leg tura
indic la fi ierul i la loca ie corect .

Figura 1
Profil admisibil al p

ii exterioare a buzei ro ii

Imaginea legat nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c leg tura
indic la fi ierul i la loca ie corect .

Figura 2
ablon pentru verificarea cotei q(R)

Imaginea legat nu se poate afi a. Este posibil ca fi ierul s fi fost mutat, redenumit sau ters. Verifica i c leg tura indic la fi ierul i la loca ie
corect .

Figura 3
a) Buz de roat acceptabil
b) Buz de roat neacceptabil
ANEXA Nr. 7
la Instruc iunile nr. 201
Verificarea instala iei pneumatice i de frân a locomotivelor
în unitatea de trac iune
Art. 1. - (1) Verificarea instala iei de frân const în urm toarele opera iuni:
a) golirea apei din instala ia de frân , din locurile de scurgere, stabilite prin scheme sinoptice pe
tipuri de locomotive;
b) ungerea compresoarelor;
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c) verificarea vopselei de pe conductele de înalt i joas presiune montate pe compresor i în zona
supapei de sens unic;
d) verificarea debitului compresoarelor;
e) verificarea etan eit ii valvei învârtitoarei i a ventilelor de înalt presiune i de strângere ale
robinetelor;
f) verificarea etan eit ii instala iei de aer la locomotive;
g) verificarea frânelor la locomotiv .
Art. 2. - (1) Verificarea debitului compresoarelor la locomotivele electrice, diesel, rame electrice i
automotoare, se face astfel:
a) se a eaz mânerul robinetului mecanicului în pozi ia a III-a de izolare pentru robinetul KD2,
respectiv a IV-a de izolare la ST.60;
b) se porne te compresorul i se urm re te dac se realizeaz presiunea în timpul prev zut în
tabelul nr. 1:
Tabelul nr. 1
Capacit. rezerv.
princip.
1000

Pres.
atm.
0-10

1000
1000

0-10
0-10

Compresor 2A320 pt. locom. DD 4000 CP

1200

0-10

DC 3000 CP

1200

0-10

DG 1500 CP

1000

0-10

DHC 1250 CP
Compresor 2A320 pentru LDE 2100 CP

800
970

0-10
0-10

Compresor 16-501 pentru LDHB 700 CP la
tura ie de 700 rot/min.
Compresor 6 C.I. pentru LDHA 450 CP la tura ia
de 700 rot/min.
Compresor 6 C.I. pentru LDH cale îngust la
tura ia de 700 rot/min.
Compresor Knorr mare V 100/100 la automotor

600

0-8

4 min.
40''
4 min.
40''
4 min.
40''
8 min.
3 min.
50''
8 min.

600

0-8

10 min.

190

0-8

5 min.

250

0-7,2

8 min.

150

0-7,2

11 min.

Tip compresor
Compresor ATLAS Copco sau tip EC.2 TH
pentru LE 5100 kw
Compresor Westinghouse pentru LE 3400 kw
Compresor 2 Edl sau 7 C-I-C rame electrice

Compresor Knorr mic V 70/150 la automotor

Timp în
min.
4 min.
40''
4 min.
9 min.

NOT : De la locomotivele EA819 timpul de umplere cu 2 compresoare 2A320 este de 5 min. i 30
sec.
(2) În cazul când nu se pot realiza timpii din tabel, compresorul se consider defect.
(3) Pentru rezervoarele de alt capacitate neprev zute în tabel, timpul de umplere se modific
propor ional.
Art. 3. - (1) Verificarea etan eit ii valvei învârtitoarei i a ventilelor de înalt presiune i de
strângere ale robinetelor se face astfel:
a) la robinetul mecanicului tip Knorr 8 i KD2 având rezervorul principal i conducta general
alimentate la presiunea de regim, se trece robinetul de manevr al mecanicului în pozi ia a III-a. Se
evacueaz aerul din conducta general prin robinetul frontal, (dup care se închide), iar din restul
instala iei de frân prin valvele de desc rcare de la locomotive, apoi se urm re te acul negru al
manometrului dublu de presiune care va indica cre terea presiunii, în conducta general , atunci când
ventilele de înalt presiune sau de strângere nu sunt etan e;
b) la robinetul mecanicului ST-60 de la automotoare se manipuleaz mânerul robinetului în pozi ia a
IV-a, se face evacuarea complet a aerului din echipamentul de frân automat , dup care se
alimenteaz rezervorul principal la presiunea de regim. Pierderile de aer sunt indicate la manometrul
dublu de presiune care va indica cre terea presiunii în conducta general . Dup aceasta se trece
mânerul robinetului mecanicului din pozi ia a IV-a în pozi ia a III-a i se observ dac nu se produce o
desc rcare de aer din frâna direct , care poate proveni din lips de etan eitate a valvei învârtitoare.
(2) În caz de neetan eitate a valvei învârtitoare, se mai pot observa pierderile de aer i pe la orificiul
w al robinetului mecanicului.
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Art. 4. - (1) Verificarea etan eit ii instala iei de aer la locomotive se face cu pompa sau
compresorul de aer oprite, având rezervorul principal i conducta general alimentate la presiunea de
regim astfel:
a) la robinetele tip Knorr i ICD2 se trece mânerul robinetul de manevr al mecanicului în pozi ia a
III-a;
b) la robinetul tip ST-60 se trece robinetul de manevr al mecanicului în pozi ia a IV-a.
(2) Se urm re te indica ia acelor de la manometre: dac scade presiunea indicat de acul negru la
locomotiv sau de acul alb la automotoare, exist pierderi de aer la conducta general sau la
aparatele instala iei de frân racordate la aceasta.
(3) Dac scade presiunea indicat de acul ro u, exist pierderi de aer la rezervorul principal sau
instala iile racordate la acesta.
(4) Pierderile de aer maxim admise sunt:
- 0,1 bar pe minut de la presiunea de regim, la conducta general ;
- 0,1 bar pe minut de la presiunea de regim la rezervorul principal.
Art. 5. - (1) Verificarea frânelor automate la locomotiv se face astfel:
a) se verific dac presiunea în conducta general de frân este de 5±0,1 bar;
b) se execut o sc dere de presiune din conducta general de 0,6-0,7 bar dintr-o singur treapt de
strângere;
c) se controleaz strângerea sabo ilor pe ro i la ambele regimuri de frânare marf -persoane prin
lovire cu ciocanul i dac sabo ii sunt aplica i pe bandaj cu cel pu in 3/4 din suprafa a de contact;
d) se controleaz cursa pistonului cilindrilor de frân , dac este în limitele admise i dac frâna nu
sl be te de la sine timp de 10 minute;
e) se trece mânerului robinetului mecanicului în pozi ia de sl bire a frânei i se controleaz sl birea
sabo ilor de pe bandaje.
(2) Grosimea minim a sabo ilor la locomotivele care circul cu viteze pân la 100 km/h nu trebuie
fie sub 12 mm la cei fixa i cu pan i 10 mm la cei fixa i cu buloane. La locomotivele care circul cu
viteze peste 100 km/h grosimea sabo ilor de frân nu trebuie s fie mai mic de 15 mm.
(3) Când se verific frâna automat , mânerul robinetului frânei directe trebuie s fie în pozi ie de
sl bire.
Art. 6. - (1) Verificarea la frâna direct la locomotiv se face astfel:
a) se trece mânerul robinetului frânei directe în pozi ia de frânare;
b) se urm re te presiunea în cilindrii de frân care trebuie s ating valorile din tabelul nr. 2:
Tabelul 2
Tipul locomotivei

Val. max. a pres. în cilindrii de
frân bar

Timpul de umplere
secunde

LE 5100 kw

2,1

7-12

LE 3400 kw
LDE

3,6
3,6

8
6

LDH
Locomotive cu abur i
automotoare
Ram electric

3,6
5

7
5-8

2,1

8

c) dac la frânarea cu frâna direct iese aer de la orificiul de emisie al triplei valve sau dac la
frânarea cu frâna automat iese aer la orificiul de emisie frânei directe, se vor lua m suri de remediere
a defec iunilor la supapa cu dublu scaun;
d) când se verific func ionarea frânei directe, frâna automat trebuie s fie în pozi ia de alimentare
i sl bire.
Art. 7. - (1) Verificarea frânei/frânelor de mân la locomotiv se face astfel:
a) la ac ionarea frânei de mân în sensul strângerii, se verific dac sabo ii frânei de mân se aplic
uniform pe bandaje cu cel pu in 3/4 din suprafa a lor;
b) iar când sunt sl bite se verific dac sabo ii nu ating bandajele.
(2) Verificarea func ion rii frânei de mân la locomotivele electrice i diesel se va face la osiile ale
ror sabo i sunt ac iona i de frâna de mân .
Art. 8. - (1) Piesele timoneriei de frân trebuie verificate:
a) s nu aib lips -rondele, cuie spintecate, atârn toare i siguran e;
b) s nu se ating de osii;
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c) s nu fie împiedicate în mi carea lor;
d) s nu fie mai jos de 100 mm de la ciuperca inei;
e) toate articula iile s fie unse.
(2) Circula ia locomotivelor izolate între depou i sta ie i în convoaie, precum i a locomotivelor de
manevr se va face cu instala ia de frâna în regim de func ionare pentru trenuri de c tori.
(3) Cursa pistonului la cilindrii de frân este prev zut în tabelul nr. 3:
Tabelul nr. 3
Tipul locomotivei

Cursa pistoanelor
110-150 mm
110-150 mm

LE 5100 kW
LE 3400 kW
LDE
LDHC

60-150 mm
60-150 mm

LDH (A; B)
Automotoare i LDH cu cilindrii verticali

60-150 mm
80-110 mm

Locomotive diesel de 4000, 3000 i 1500 CP (DD, DC, DG)

100-170 mm

ANEXA Nr. 8
la Instruc iunile nr. 201
Sta ia ..............................
Cod [_
_]
[_
_]
din ......................................[_]

Tren nr.

Cod circula ie [_]
Cod ordine transmitere vagoane din
tren ...................................................[_]
Ora
Grupa plan formare ............
de sosire ...[_
_]
sau cod prima sta ie de destina ie a
vagoanelor goale .............................[_
_]
de expediere
sau tranzit
[_
_]
De prelucrare
.....................................................................[_
_]
AR TAREA VAGOANELOR

Greutatea
de

Num rul

plan

Goale Înc rcate

3 4
8

Denumirea

vagonului
Frânat
m rfii
(vehiculului)

Vehicul

1 2
7

Pozi ia

5

9

vagonului

ara Neto Bruto Automat

6

7

8 9
10

10 11 12
11

Grupa
Seria

vehiculului
sosire

Mân

12

75

2

Osii
Sta ia

Lungimea

formare

Predare Destina ie

13

3

14

4

15

5

6

Total (de raportat)

Osii

Greutatea
Pozi ia
Vehicul

Num rul
Grupa
vagonului
Frânat
m rfii
(vehiculului)

Goale Înc rcate

1 2
7

Denumirea

3 4
8

5

9

vagonului

7

8 9
10

10 11 12
11

vehiculului
de

Lungimea
Sta ia
plan

sosire

ara Neto Bruto Automat

6

Seria

Mân

12

76

2

formare

Predare Destina ie

13

3

14

4

15

5

6

Total

RECAPITULA IA AR

(VAGOANE CONVEN IONALE)
AcoCazane C.F.R.
Speciale
Starea Total perite,
vagostr ine
nului
serii
fecte

fri-

moto- gre

ge-

Z

rin

13

rente

14

C.F.R. str ine
Inactiv

DPW

C.F.R., PlatRgs, Eacs Eacs, Eacs Tals Fals Fcckkp, Alte
If Alte Ucs Ucs
Cereale
Hek, Alte Aco- Des- Serv. Destr ine forme Rgsx,
vernil fosFacos,
reHekm, spe- pe- co- auxi-

Albe+ Ne- Alte

0

Descoperite
C.F.R. str ine

RII PE SERII

1
15

16

2

3
18

17

i

Sg,
cereale fa
Uagps Uagps Heks ciale rite pe- liar
demon- Sgg,
rite
tabile Kg, Lg

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10
26

Faccops,
C.F.R.
Fakimo
STR
uy

11

12

ANEXA Nr. 9
la Instruc iunile nr. 201

UNITATEA

........................

Not

de repartizare a frânelor de mân

nr. ..................

DIN TRENUL NR. ..................... DIN ...................
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Agentul trenului ............................................. în timpul
parcursului de la
sta ia
..................................
la
sta ia
................................., în caz
de oprire a trenului în linie curent , la ordinul mecanicului, va strânge frânele
de mân la
vag. nr. ............. vag. nr. .............. vag. nr. ............. vag. nr.
..............

Întocmit,

Primit,

(semn tura)

(semn tura)

ANEXA Nr. 10
la Instruc iunile nr. 201
Cazurile în care se înmâneaz mecanicului ordin de circula ie
Art. 1. - Ordinul de circula ie completat conform prevederilor prezentului regulament, se înmâneaz
mecanicului în urm toarele cazuri:
1. în cazul împingerii trenului pân la un punct din linie curent de c tre locomotiva nelegat la tren
i frân , cu înapoiere în sta ia de unde a fost ata at ;
2. la ie irea convoiului de manevr sau numai a locomotivei care manevreaz dincolo de limita
incintei sta iei;
3. la ie irea în linie curent a convoiului de manevr , sau numai a locomotivei care manevreaz :
a) pe liniile deservite de un post de macazuri sau post ajut tor de mi care;
b) pe o linie de calc ferat a unui operator economic racordat în linie curent ;
c) dincolo de semnalul de intrare pe sec iile pe care circula ia trenurilor se face pe baz de instala ie
dispecer f
tehnic de calcul;
4. la dep irea semnalelor luminoase care ordon oprirea, care dau indica ii dubioase sau sunt
stinse, respectiv la dep irea semafoarelor mecanice care ordon oprirea, sunt defecte sau nu se pot
manipula, în cazurile prev zute de Regulamentul de semnalizare CFR;
5. la sta ionarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste m rcile de
siguran - trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte i trebuie s sta ioneze peste marca de
siguran ;
6. la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta sta iei cât i în linie curent ;
7. la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de barier sau post de macazuri din
linie curent sau al unei sta ii cu serviciul întrerupt temporar nu se prezint la telefon;
8. în cazul defect rii barierei;
9. când se ata eaz locomotiv împing toare legat ori nelegat la tren sau intercalat ;
10. în cazul când se schimb locomotiva trenului sau num rul de tren;
11. când un tren urmeaz s se opreasc în linie curent unde mersul nu prevede oprire;
12. când se expediaz trenul cu material rulant sau cu înc rc tur care dep
te gabaritul;
13. când trebuie deta at locomotiva de dubl trac iune peste podurile sl bite;
14. când se expediaz un tren pe linie dubl sau paralel , iar pe linia al turat - paralel - se fac
înc rc ri/desc rc ri în i din vagoane sau se efectueaz lucr ri;
15. când se defecteaz par ial frâna automat a trenului, cu ar tarea modului de circula ie a
trenului;
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16. când temperatura scade sub -15° C în cazul trenurilor care circul pe linii cu pante caracteristice
mai mari de 100/00 sau în cazul trenurilor care sta ioneaz în sta ii mai mult de o or , fiind necesar
executarea probei complete - Regulamentul pentru remorcarea i frânarea trenurilor - nr. 006;
17. când în compunerea trenului sunt vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria
"explozibile";
18. când se manevreaz cu vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase din categoria "explozibile";
19. când se manevreaz un grup de vagoane în curs de înc rcare/desc rcare cu înc rc tura
ezat numai pe o parte;
20. când trenul circul cu agent la urm ;
21. la dep irea la manevr a semnalelor luminoase cu indica ia "ro u", precum i a semnalelor
luminoase de manevr cu indica ia "albastru" atunci când aceste semnale nu au parcursuri de
manevr centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase
temporar din func ie sau în cazul în care se face manevr i nu se consum integral parcursul;
22. la îndrumarea trenurilor suplimentare de c tori sau marf dup mersuri întocmite cu ocazia
îndrum rii lor sau în condi iile de circula ie din livret a unui tren prev zut în grafic;
23. la îndrumarea timpurie a trenurilor de marf ;
24. când pe linia de primire exist o restric ie de vitez mai mic de 20 km/or ;
25. în cazul suprim rii opririi trenului într-o sta ie în care dup mers trenul are prev zut oprire;
26. expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afl dincolo de semnalul de
ie ire;
27. pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dup darea ordinului de plecare în sta ii
neînzestrate cu semnal de ie ire;
28. în cazul schimb rii sistemului de circula ie;
29. în cazurile de repunere în func iune a blocului de linie automat;
30. la avizarea despre circula ia unui vehicul f
motor care se poate scoate de pe linie cu bra ele;
31. la expedierea trenului pe linie fals ;
32. când func ionarea tuturor mijloacelor de comunica ie este întrerupt
i transmiterea
avizelor/cererilor se face dup formulele A, B, C i respectiv D din Regulamentul pentru circula ia
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr. 005;
33. la îndrumarea trenului pe linie curent închis ;
34. la avizarea restric iilor de vitez ;
35. în cazul circula iei trenurilor peste por iunile de linie supuse inunda iilor sau care sunt în pericol
de a fi inundate;
36. la modificarea condi iilor înscrise în BAR;
37. când necesit ile impun oprirea trenului într-o sta ie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul
de intrare nu d indica ii asupra semnalului de ie ire;
38. în cazul restric iei de vitez în trepte, când paleta galben este la o distan mai mic de 1000 m
fa de paleta galben cu dungi în diagonal ;
39. când por iunile de linie sl bite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR;
40. la circula ia trenurilor pe sec ii cu conducere centralizat a circula iei trenurilor;
41. când nu trebuie luate în considerare indica iile semnalului de trecere ale postului de mi care,
pentru sensul normal de mers;
42. în cazul circula iei trenurilor pe sec ii de circula ie cu puncte de sec ionare având serviciul de
mi care suspendat temporar;
43. la înapoierea trenului din linie curent în condi iile stabilite de eful de tren;
44. la darea dispozi iei privind plecarea locomotivei pân la primul post telefonic sau prima sta ie,
dat de eful de tren când trenul nu- i poate continua mersul;
45. în cazul preciz rii condi iilor de circula ie a mijlocului de interven ie sau a locomotivei de ajutor în
linie curent închis , respectiv când din dou sta ii se expediaz mijloace de interven ie în sens
contrar, pe linie curent închis ;
46. la ocuparea liniei curente de c tre un tren care pleac dintr-un punct de sec ionare f
semnal
de ie ire, cu semnat de ie ire de grup f
indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o
sec ie cu conducere centralizat a circula iei trenurilor, în urma dispozi iei operatorului de circula ie;
47. în cazurile de limitare de vitez prev zute de reglement rile specifice privind remorcarea i
frânarea trenurilor respectiv în cazul remorc rii trenului cu locomotive cu abur seria 50100 în curbe,
pentru care sunt prev zute viteze restric ionate;
48. când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV;
49. când IDM a fost avizat despre deterior ri la linie;
50. la expedierea trenului de c tre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;
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51. pe sec iile cu conducere centralizat a circula iei trenului, când agentul unui punct de sec ionare
sau post de macazuri în linie curent nu r spunde la apelul operatorului de circula ie sau când
necesitatea schimb rii liniei de garare a intervenit dup plecarea trenului din ultimul punct de
sec ionare;
52. când în compunerea trenului se afl vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a
stabilit limitare de vitez ;
53. când în compunerea trenului sunt vagoane cu sabo i din materiale compozite tip K sau L-L,
vagoane cu frân nemoderabil la sl bire, vagoane cu frân cu disc i/sau vagoane cu ro i mici pentru
transportul autotrenurilor rutiere.
54. la îndrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite condi ii de
circula ie de c tre revizorul tehnic de vagoane;
55. la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceast linie exist restric ii de
vitez ;
56. la darea înapoi a trenului cu dep irea m rcii de siguran de la urma trenului;
57. la înapoierea în sta ie a unui tren care circul pe linie normal sau fals de pe o sec ie dispecer
tehnic de calcul, dup oprirea trenului la un punct din linie curent , pentru înc rc ri-desc rc ri;
58. la încruci area trenurilor în punctele de sec ionare înzestrate cu indicatoare permanente de
acoperire de pe sec iile cu conducere centralizat a circula iei, pentru precizarea ordinii de intrare a
trenurilor;
59. la frac ionarea i gararea trenurilor r mase peste m rcile de siguran ale unei sta ii pe o sec ie
cu conducere centralizat a circula iei trenurilor;
60. la primirea unui tren pe linie ocupat sau cu marca de siguran ocupat în cap tul opus;
61. la primirea unui tren în sta ie când încuietorile aparatelor de cale, respectiv instala iile CEM sau
cu încuietori cu chei cu bloc, sunt defecte;
62. în cazul trenurilor cu vagoane care sunt aranjate dup vagonul de semnal,
Art. 2. - Se vor aviza prin ordin de cir cula ie mecanicul, respectiv conduc torul manevrei i în alte
cazuri necuprinse în prezen a anex , atunci când siguran a circula iei impune m suri care trebuie
aduse la cuno tin a personalului de locomotiv i tren.
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