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Ordinul ministrului transporturilor 
Nr. 441/15.06.2007 

ORDIN 
pentru modificarea si completarea  

Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1719/2005  
pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la metrou - 329 M 

  

  

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) - (ii) din Regulamentul de organizare si 
functionare a Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana - ASFR, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 1561/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si al art. 
5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Transporturilor, 

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin: 

  

Art. 1. - Ordinului Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1719/2005 
de aplicare a Instructiunilor privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la metrou - 329 
M se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

 1.  Articolul nr. 55 din Instructiunile privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la 
metrou - 329 M se modifica si va avea urmatorul continut: 

"Art. 55. - (1) Transpunerea grafica a datelor inregistrate analitic pe cardul de memorie al 
caruciorului electronic de masurat calea se realizeaza cu ajutorul unui program de calculator 
special denumit Trasor. 

(2) Programul de calcul este un produs informatic realizat pentru a intregi performantele 
caruciorului electronic de masurat calea si pentru a permite utilizarea echipamentului acestuia 
la parametri optimi. 

(3) Descrierea programului de calcul Trasor, diagramele generate de acesta precum si 
exemplificarea defectelor de ecartament, nivel si torsiune sunt prezentate in Anexa nr. 9." 

 2. Dupa  anexa nr. 8 din Instructiunile privind utilizarea carucioarelor de masurat calea 
la metrou - 329 M  se introduce o noua anexa, Anexa nr. 9, care va avea continutul prevazut 
in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 



 3. In anexa nr. 8 la Instructiunile privind utilizarea carucioarelor de masurat calea la 
metrou - 329 M, la punctul B "Aprecierea starii caii la nivel", sub tabelul "Punctajul de 
penalizare al defectelor privind nivelul caii", alineatul al doilea se modifica si va avea 
urmatorul continut: 

"In ceea ce priveste scara transversala a graficului, abaterile la nivel se inregistreaza grafic 
la scara 1: 3, adica 1 mm de pe banda corespunde cu 3 m din teren."  

 Art. 2. -  (1) Prezentul ordin inta in vigoare in termen de 90 de zile de la data emiterii sale. 

(2)  In  termen  de  30  de  zile  de  la  data  emiterii  prezentului  ordin,  Societatea  Comerciala  de  
Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. va asigura instruirea si verificarea professionala 
a intregului personal cu atributii in aplicarea Instructiunilor privind utilizarea carucioarelor de 
masurat calea la metrou – 329 M, despre modificarile si completarile aprobate prin prezentul 
ordin. 

(3)  In termen de 90 de zile de la data emiterii prezentului ordin, Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. va edita modificarile si completarile 
aprobate prin prezentul ordin.  

 Art. 3. -  Autoritatea Feroviara Romana - AFER si Societatea Comerciala de Transport cu 
Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Art. 4. -  Prezentul ordin se  publica in Buletinul AFER. 

 


