Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Ordin nr. 703/2011 din 14 septembrie 2011

Ordinul nr. 703/2011 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare Vehicule
de cale ferat . Con inutul documenta iei tehnice pentru proiectarea,
construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a,
conservarea i eviden a vehiculelor
În vigoare de la 11 noiembrie 2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 12 octombrie 2011. Nu exist modific ri pân la 17
iulie 2014.
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare i
func ionare al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i
func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998
privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii, cu modific rile i complet rile ulterioare,
ministrul transporturilor i infrastructurii emite urm torul ordin:
Art. 1. - Se aprob Norma tehnic feroviar "Vehicule de cale ferat . Con inutul documenta iei
tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a,
conservarea i eviden a vehiculelor", prev zut în anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2. - Prevederile normei tehnice feroviare prev zute la art. 1 se aplic de c tre operatorii
economici care proiecteaz vehicule feroviare, constructorii vehiculelor feroviare, reparatorii de
material rulant, precum i de c tre operatorii de transport feroviar.
Art. 3. - Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr în vigoare în
termen de 30 de zile de la data public rii.

Ministrul transporturilor i infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

Bucure ti, 14 septembrie 2011.
Nr. 703.
ANEX
NORM TEHNIC FEROVIAR

Vehicule de cale ferat . Con inutul documenta iei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea,
modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a vehiculelor
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Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Norm tehnic din 14 septembrie 2011

Norma tehnic feroviar privind: Vehicule de cale ferat . Con inutul
documenta iei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea,
modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a
vehiculelor din 14.09.2011
În vigoare de la 11 noiembrie 2011
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 12 octombrie 2011. Nu exist modific ri pân la 17
iulie 2014.
- Cod NTF - 103 - 001:2011
Norma tehnic feroviar are caracter obligatoriu.
Preambul
Prezenta norma tehnic feroviar stabile te cerin ele privind documentele tehnice care trebuie
elaborate pe durata ciclului de via al vehiculelor feroviare, respectiv referitoare la proiectarea,
construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a vehiculelor
feroviare.
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizeaz de c tre operatorii economici care
proiecteaz vehicule feroviare, constructorii vehiculelor feroviare, reparatorii de material rulant,
precum i de c tre operatorii de transport feroviar, la întocmirea specifica iilor tehnice pentru
proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a
vehiculelor feroviare.
La baza elabor rii prezentei norme tehnice feroviare s-a inut seama de prevederile din standarde
române care au preluat integral normele europene, de reglement rile tehnice i de normativele în
vigoare.
Prezenta norma tehnic feroviar se utilizeaz de c tre atelierele de proiectare a vehiculelor
feroviare, constructorii vehiculelor feroviare, reparatorii de material rulant, precum i de c tre operatorii
de transport feroviar.
Prezenta norm tehnic feroviar este elaborat cu respectarea Hot rârii Guvernului nr. 1.016/2004
privind m surile pentru organizarea i respectarea schimbului de informa ii în domeniul standardelor i
reglement rilor tehnice, precum i regulile referitoare la serviciile societ ii informa ionale între
România i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European , cu modific rile
ulterioare.
Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul prezentei norme tehnice feroviare indic documentele
de referin men ionate în anexa nr. 1 la prezenta norm tehnic feroviar .
1. Generalit i
1.1. Scop
Scopul prezentei norme tehnice feroviare este stabilirea cerin elor privind documentele tehnice care
trebuie elaborate pe durata ciclului de via al vehiculelor feroviare, respectiv referitoare la proiectarea,
construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a vehiculelor
feroviare în conformitate cu documenta iile tehnice.
1.2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se utilizeaz de c tre operatorii economici care
proiecteaz vehicule feroviare, constructorii vehiculelor feroviare, reparatorii de material rulant,
precum i de c tre operatorii de transport feroviar, la întocmirea specifica iilor tehnice pentru
proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a
vehiculelor feroviare.
Cerin ele prezentei norme tehnice feroviare nu se aplic produselor legal fabricate i/sau
comercializate în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia, ori fabricate într-un stat care face
parte din Asocia ia European a Liberului Schimb (EFTA) care este parte contractant a acordului
EEA (Spa iul Economic European).
1.3. Clasa de risc
Proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i
eviden a vehiculelor feroviare sunt servicii feroviare critice care se încadreaz la clasa de risc
"Produse feroviare ale c ror defecte antreneaz pierderea siguran ei i securit ii".
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1.4. Defini ii
Termenii de specialitate din prezenta norm tehnic feroviar se definesc dup cum urmeaz :
a) vehicul feroviar - orice vehicul apt s circule pe propriile ro i pe infrastructura feroviar cu sau f
trac iune [15];
b) operator de transport feroviar - persoan juridic român cu capital de stat i/sau privat a c rei
activitate principal const în efectuarea de servicii de transport feroviar pe infrastructura feroviar ,
trac iunea fiind asigurat obligatoriu de acesta [16];
c) de in tor de vehicul feroviar - cel care exploateaz economic, într-o manier durabil , un vehicul
feroviar, ca mijloc de transport, fie c este proprietarul vehiculului feroviar, fie c are drept de folosin
asupra lui [15];
d) fiabilitate - probabilitatea ca un produs s poat realiza o func ie cerut în anumite condi ii într-un
interval de timp dat; [2];
e) specifica ie tehnic - document care con ine cerin ele tehnice care definesc caracteristicile unei
lucr ri, unui material, unui produs, unei furnituri sau ale unui serviciu i care permit s se caracterizeze
în mod obiectiv o lucrare, un material, un produs, o furnitur sau un serviciu, astfel încât
aceasta/acesta s corespund utiliz rii c reia i-a fost destinat de c tre entitatea contractant . Aceste
prescrip ii tehnice pot include calitatea sau aptitudinile de utilizare, securitatea, dimensiunile, precum
i cerin ele aplicabile unui produs, unei furnituri ori ale unui serviciu, în ceea ce prive te sistemul de
asigurare a calit ii, terminologia, simbolurile, încerc rile i metodele de încercare, ambalare, marcare
i etichetare; acestea se întocmesc de c tre executan i [14];
f) caiet de sarcini - ansamblul cerin elor pe baza c rora se elaboreaz de c tre fiecare ofertant
propunerea tehnic ; acestea se întocmesc de c tre beneficiari [1];
g) modernizare - lucr ri importante de modificare a unui sistem sau unei p i a unui subsistem care
necesit o autoriza ie nou de punere în func iune [14];
NOT :
Prin lucr ri de modernizare, principalii parametri i principalele performan e ale unui subsistem
feroviar sau ale unei p i a unui subsistem feroviar se modific i se aduc la nivelul celor prev zute în
ultimele reglement ri tehnice în vigoare;
h) sistem feroviar existent - ansamblu constituit din infrastructura feroviar format din liniile de cale
ferat i instala iile fixe ale re elei feroviare construite sau amenajate pentru transportul feroviar i
transportul feroviar combinat, precum i materialul rulant proiectat s circule pe aceast infrastructur
[14];
i) subsistem feroviar - rezultatul împ irii sistemului feroviar existent [14];
NOT :
Subsistemele feroviare sunt de natur structural (infrastructur , energie, control i semnalizare,
exploatare i gestiune a traficului, material rulant) sau de natur func ional (între inere, aplica ii
telematice pentru serviciul de c tori i serviciile de marf );
j) mentenan - ansamblul tuturor ac iunilor tehnice i administrative, inclusiv cele de supervizare,
destinate men inerii sau reintegr rii unui produs într-o stare care îi permite s îndeplineasc func iile
cerute [10];
k) trasabilitate - abilitatea de a reconstrui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în
considerare [17];
l) mentenabilitate - probabilitatea ca o ac iune de mentenan dat , pentru o entitate care poate fi
folosit în condi ii date, s poat fi efectuat într-un interval de timp dat, când mentenan a este
asigurat în condi iile date prin utilizarea procedurilor i resurselor prescrise [2];
m) reparare - acea parte a între inerii corective în care se efectueaz ac iuni manuale asupra unui
articol [2];
n) conservare - perioada în care vehiculele feroviare se conserv obligatoriu în conformitate cu
prevederile c ilor tehnice ale vehiculului i ale ansamblurilor i subansamblurilor componente;
o) rata intern de rentabilitate (RIR) - rata de actualizare pentru care valoarea actualizat a
costurilor este egal cu valoarea actualizat a veniturilor;
p) valoare de actualizare net - surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de via a
investi iei; cu cât este mai mare, cu atât proiectul este mai rentabil;
q) FDMS - acronim însemnând combina ia dintre fiabilitate, disponibilitate, mentenabilitate i
siguran [2];
r) ciclu de via - intervalul de timp dintre proiectarea unui produs i scoaterea sa din func iune [4].
1.5. Clasificarea documenta iei tehnice
Documenta ia tehnic reprezint desenele i documentele scrise care, independent sau împreun ,
determin componen a i construc ia vehiculelor feroviare i cuprind, dup caz, datele privind
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proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenan a, conservarea i eviden a
vehiculelor.
Documenta ia tehnic se clasific conform [7] în urm toarele categorii:
- documenta ie de studiu;
- documenta ie de baz (constructiv );
- documenta ie tehnologic ;
- documenta ie de exploatare;
- documenta ie privind modernizarea vehiculelor feroviare;
- documenta ie privind repararea vehiculelor feroviare;
- documenta ie privind mentenan a vehiculelor feroviare;
- documenta ie privind conservarea i eviden a vehiculelor feroviare.
Norma este structurat luând în considerare fazele specifice "Ciclului de via " ale unui produs, la
fiecare capitol fiind descrise documentele specifice sau f când trimitere la documente de referin [3].
1.6. Programul de siguran în func ionare Termenul "siguran în func ionare" cuprinde fiabilitatea,
mentenabilitatea, disponibilitatea i sus inerea logistic a mentenan ei [3].
FDMS este o caracteristic de exploatare a unui sistem pe termen lung; este un indicator calitativ i
cantitativ.
Fazele ciclului de via al FDMS sunt cuprinse în [2].
1.7. Costul ciclului de via
Ciclul de via al unui sistem reprezint o succesiune de faze, fiecare con inând sarcini pe toat
durata de via a acestuia.
Ciclul de via al unui produs con ine 6 faze principale:
- concept i definire;
- proiectare i dezvoltare;
- fabrica ie;
- instalare;
- exploatare i între inere;
- scoatere din exploatare.
Costul ciclului de via trebuie s fie în conformitate cu [4].
2. Concept i definire a vehiculelor feroviare
Faza de concep ie i definire a vehiculelor feroviare este faza în care se stabile te necesitatea
producerii vehiculelor feroviare i se specific cerin ele lor.
Întotdeauna înainte de realizarea unei investi ii trebuie justificat necesitatea i oportunitatea
acesteia. Din punct de vedere economic, evaluarea investi iilor presupune compararea efortului
investi ional cu efectele ob inute.
Pentru sus inerea necesit ii producerii vehiculelor feroviare se întocmesc caiete de sarcini i se
elaboreaz studii de prefezabilitate i fezabilitate.
2.1. Caiete de sarcini
În conformitate cu prevederile [8], art. 11 lit. b din anexa nr. 3, normele tehnice de produs care se
avizeaz de c tre beneficiarii finali i organismele notificate, în vederea omolog rii tehnice a
produselor i/sau a serviciilor feroviare, sunt caietele de sarcini i specifica iile tehnice.
Caietul de sarcini este documentul care cuprinde cerin ele minime impuse de beneficiarul unei
lucr ri în vederea execut rii acesteia.
Caietele de sarcini fac parte integrant din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
Caietele de sarcini dezvolt în scris elementele tehnice men ionate în proiectul tehnic i prezint
informa ii, preciz ri i prescrip ii complementare. Ele con in, în mod obligatoriu, specifica ii tehnice
care definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan , siguran a în
exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurarea calit ii, terminologie, teste i metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare, condi iile pentru certificarea conformit ii cu standardele relevante.
Caietele de sarcini trebuie s precizeze documentele de referin
i institu iile competente de la
care prestatorii pot ob ine informa ii privind reglement rile obligatorii referitoare la protec ia muncii, la
prevenirea i stingerea incendiilor i la protec ia mediului care trebuie respectate i care sunt în
vigoare la nivel na ional.
Autoritatea contractant are obliga ia de a defini în caietul de sarcini specifica iile tehnice numai prin
referire la:
- reglement ri tehnice, a a cum sunt definite în legisla ia intern referitoare la standardizarea
na ional , care sunt compatibile cu reglement rile comunit ii europene;
- standarde na ionale;
- standarde na ionale care adopt standarde europene;
- standarde na ionale care adopt standarde interna ionale;
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- alte standarde;
- fi ei UIC (Uniunea Interna ional a C ilor Ferate);
- instruc ii.
Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specifica ii tehnice care desemneaz produse de o
anumit origine/fabrica ie ori procedee speciale care pot avea ca efect favorizarea, respectiv
eliminarea unuia sau mai multor ofertan i.
În anexele nr. 2-5 la prezenta norm tehnic feroviar sunt prezentate modele de caiete de sarcini
i specifica ii tehnice.
2.2. Studiu de prefezabilitate
Studiul de prefezabilitate reprezint documenta ia care cuprinde datele tehnice i economice prin
care autoritatea contractant fundamenteaz necesitatea i oportunitatea realiz rii unei investi ii.
Con inutul-cadru al studiului de prefezabilitate este structurat pe dou p i distincte: partea scris i
partea desenat [1].
Partea
scris cuprinde:
- date generale;
- evalu ri pentru proiectarea studiului de prefezabilitate i a studiului de fezabilitate;
- date tehnice ale investi iei;
- finan area investi iei.
Partea
desenat cuprinde:
- desenele de execu ie;
- borderou (eviden a desenelor).
2.3. Studiu de fezabilitate
Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing,
comerciale, tehnice, de management i financiare a unei investi ii privite ca un sistem dinamic i
deschis de produc ie i comercializare de bunuri i servicii, precum i a factorilor angaja i (resurse
umane, capital, resurse materiale i energetice etc.), cu men ionarea aspectelor juridice definitorii,
desf urat pe un anumit orizont de timp, luând în considerare i factorii de risc i incertitudine.
Con inutul studiului de fezabilitate
1. Introducere
1.1. Scopul i obiectivele studiului
1.2. Prezentarea pe scurt a operatorului economic
1.3. Surse de documentare
1.4. Sinteza studiului
1.4.1. Produse/Servicii oferite
1.4.2. Prezentarea investi iei
1.4.3. Planul de finan are a investi iei
1.5. Principalele concluzii ale analizei financiare
2. Prezentarea operatorului economic
2.1. Date de identificare a operatorului economic
2.2. Forma juridic
2.3. Obiect de activitate
2.4. Scurt istoric
3. Prezentarea investi iei
3.1. Proiectul - prezentare i costuri de realizare
3.2. E alonarea i graficul de realizare
3.3. Planul de finan are
3.4. Calculul amortiz rii
4. Analiza comercial
4.1. Produse/Servicii oferite
4.1.1. Prezentarea produselor/serviciilor
4.1.2. Principalele caracteristici
4.1.3. Nivelul de competitivitate pe pia
4.1.4. Ciclul de via al vehiculelor feroviare
4.2. Pia a i comercializarea
4.2.1. Analiza cererii i ofertei
4.2.2. Estimarea structurii i volumului cererii pe pia
4.2.3. Concuren a
4.3. Managementul comercial
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5. Analiza opera ional
5.1. Capacitatea tehnic i de produc ie a operatorului economic
5.2. Tehnologii de fabrica ie
5.3. Program de fabrica ie
5.4. Estimarea cheltuielilor cu for a de munc
5.5. Estimarea cheltuielilor cu materii prime i materiale
5.6. Influen a asupra mediului
6. Analiza financiar
6.1. Analiza veniturilor i cheltuielilor
6.2. Calculul indicatorilor tehnico-economici
6.3. Calculul valorii actualizate nete (VAN)
6.4. Calculul duratei de recuperare a investi iei
6.5. Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR)
6.6. Analiza de sensibilitate i risc
7. Concluzii
3. Proiectare i dezvoltare
Faza de proiectare i dezvoltare este acea faz a ciclului de via în decursul c reia se creeaz i
se întocmesc:
3.1. Documenta ia de studiu [7]
Documenta ia de studiu este format din documentele fazelor de studiu i proiectare premerg toare
întocmirii documenta iei de baz . Acestea cuprind:
- caracteristicile i performan ele cerute vehiculelor feroviare care urmeaz a fi proiectate;
- desenele de execu ie;
- breviarele de calcul;
- solu iile tehnice;
- memoriul de prezentare;
- borderoul (eviden a desenelor i a documentelor din proiectul tehnic), conform [7].
3.2. Documenta ia tehnologic [7]
Documenta ia tehnologic cuprinde documentele necesare execu iei vehiculelor feroviare conform
documenta iei de baz , i anume:
- stabilirea procesului tehnologic;
- descrierea fazelor de lucru;
- regimul de lucru;
- stabilirea normei de timp;
- desene de execu ie;
- fi a care cuprinde modific rile din documenta ia tehnologic .
3.3. Documenta ia de baz (constructiv ) [7]
Documenta ia de baz (constructiv ) este format din documentele de execu ie a vehiculelor
feroviare care cuprind:
- solu iile tehnice;
- detalierea componentelor vehiculelor feroviare;
- desenele de execu ie;
- breviarele de calcul;
- memoriul de prezentare;
- condi iile tehnice de calitate.
Documenta ia de baz (constructiv ) împreun cu documenta ia tehnologic constituie
documenta ia tehnic de execu ie.
Dac este cazul, se face modificarea documenta iei i se procedeaz la gestionarea modific rilor
[6].
De asemenea, eventual, se poate întocmi norma de produs care cuprinde:
- standardul na ional sau european ori, în lipsa acestuia,
- caietul de sarcini;
- specifica ia tehnic .
4. Fabricare
Faza de fabricare este acea faz a ciclului de via în decursul c reia se fabric produsul. Aceasta
cuprinde:
4.1. Documenta ia pentru fabricarea prototipului
Documenta ia tehnologic cuprinde documentele necesare execu iei vehiculelor feroviare:
- fi e tehnologice;
- încerc ri de performan ;
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- încerc ri de mediu;
- încerc ri de fiabilitate (FDMS).
4.2. Program de urm rire a comport rii în exploatare:
- verificarea aptitudinilor de utilizare;
- raportul de comportare în exploatare.
4.3. Modificarea documenta iei:
- îmbun
irea prototipului;
- validarea documenta iei.
4.4. Documenta ie pentru fabricarea în serie:
- program de încerc ri (de fabrica ie);
- demonstrarea fiabilit ii, disponibilit ii (FDMS).
5. Punere în func iune
Documentele specifice acestei faze sunt conform [9]:
- dosar de punere în func iune;
- autoriza ie de punere în func iune;
- declara ie de verificare CE;
- certificat de conformitate CE etc.
6. Exploatare i mentenan
Faza de exploatare i mentenan este faza ciclului de via în decursul c reia orice vehicul feroviar
este între inut i sus inut [3].
În cursul acestei faze sunt întreprinse, dac este cazul, ac iuni de mentenan preventiv
i
corectiv i se monitorizeaz performan a vehiculelor feroviare.
6.1. Documenta ia de exploatare
Aceasta este format din documentele referitoare la exploatarea vehiculelor feroviare, i anume:
- cartea tehnic a vehiculelor feroviare;
- instruc iuni de exploatare;
- documenta ia pentru înmatriculare (certificat de înmatriculare i carte de identitate) [18; 19];
Certificatul de înmatriculare nu poate fi înstr inat. Cartea de identitate va fi înstr inat odat cu
înstr inarea vehiculului feroviar noului proprietar;
- documenta ie pentru eviden a parcului de vehicule;
- caietul de bord al vehiculelor motoare;
- documenta ia pentru culegerea din exploatare a informa iilor privind defectele i modul de
remediere.
6.2 Documenta ia privind mentenan a
Mentenan a reprezint totalitatea ac iunilor de men inere sau readucere în starea de func ionare a
produselor. Se deosebesc dou tipuri de mentenan .
Preventiv sau planificat : mentenan a efectuat la intervale predeterminate ori potrivit criteriilor
prescrise i destinate s reduc probabilitatea producerii unui defect sau deteriorarea func ion rii unei
entit i, ea const în men inerea în stare de func ionare a vehiculului feroviar prin efectuarea
anumitelor ac iuni - înlocuiri, reglaje etc.
Tipurile de mentenan preventiv sunt urm toarele:
- mentenan sistematic , respectiv mentenan a realizat prin activit i de între inere, repara ii
curente, revizii i repara ii capitale, constituite în Planul de exploatare i repara ii;
- mentenan a predictiv , cu semnifica ia mentenan ei realizate prin intermediul urm ririi parametrilor
de uzur ai elementelor sau subansamblurilor-cheie ale mijloacelor fixe, folosind instrumente specifice
(analizatori de uzur , de vibra ii, de ulei etc.), urmând ca interven iile de mentenan s fie realizate
înainte de apari ia defectului.
Corectiv sau neplanificat : mentenan a rezultat în urma recunoa terii unui defect i inten ia de a
pune vehiculul feroviar într-o stare din care poate îndeplini o func ie cerut [2].
Documenta ia pentru mentenan trebuie s cuprind :
- planul de mentenan preventiv /corectiv ;
- manualul de mentenan ;
- caietul de sarcini/specifica ia tehnic ;
- proceduri de manipulare, depozitare, transport.
7. Documenta ia pentru reparare-modernizare vehicule feroviare
Documenta ia tehnic privind repara iile vehiculelor feroviare con ine:
- caietul de sarcini elaborat de de in torul vehiculului feroviar care trebuie s prevad cerin ele
pentru repara iile vehiculului feroviar [11];
- specifica ia tehnic pentru repara iile vehiculului feroviar, elaborat de executantul lucr rilor de
repara ie pe baza caietului de sarcini;
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- documenta ia tehnic de execu ie (în cazul repara iilor cu modernizare).
Pentru a asigura trasabilitatea procesului de repara ie, societ ile reparatoare vor face înregistr ri.
Modelele formularelor acestora pot fi elaborate de c tre operatorii de transport feroviar, societ ile
reparatoare i/sau de in torii vehiculelor feroviare, vor fi avizate de Autoritatea Feroviar Român AFER i fac parte din documenta ia tehnic de repara ie.
Date referitoare la reviziile i repara iile vehiculelor feroviare se reg sesc în [11].
Structura caietului de sarcini pentru repara ii planificate la vehiculele feroviare este prezentat în
anexa nr. 2 la prezenta norm tehnic feroviar .
Documenta ia de modernizare
Prin conceptul de modernizare a vehiculelor feroviare se în elege orice lucrare major de modificare
a unui subsistem sau a unei p i a subsistemului feroviar care aduce o îmbun
ire a randamentului
general al subsistemului.
Not : Prin lucr rile de modernizare principalii parametri i principalele performan e ale unui
subsistem sau a unei p i a subsistemului se modific
i se aduc la nivelul celor prev zute în
reglement rile în vigoare.
Pentru vehiculele modernizate este necesar ca în caietele de sarcini/specifica iile tehnice pentru
modernizare proprietarii vehiculului s prevad indicatori de:
- siguran ;
- fiabilitate;
- mentenabilitate;
- disponibilitate;
- poluare;
- rapiditate;
- cost redus, dar nu în detrimentul celorlal i factori.
Vehiculele feroviare care au dep it durata de serviciu prev zut în [11] sau durata de serviciu
stabilit de proiectant/constructor pentru vehiculele care nu sunt cuprinse în [11] vor fi modernizate în
vederea solicit rii acord rii unei noi durate de func ionare.
Vehiculele feroviare modernizate vor fi supuse procedurilor de omologare tehnic /certificare.
Avizul tehnic pentru men inerea în func iune a vehiculelor feroviare care au dep it durata normal
de func ionare/durata de serviciu se acord conform [19].
Pentru vehiculele feroviare reînnoite (fiabilizate) i pentru cele modernizate este necesar ca în
caietele de sarcini/specifica iile tehnice pe reînnoire sau modernizare proprietarii vehiculelor s
prevad indicatori de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate. Pentru determinarea acestora se
recomand utilizarea prevederilor din [2].
Documenta ia privind conservarea i eviden a vehiculelor feroviare
În situa iile în care vehiculele feroviare nu se utilizeaz pe perioade mai mari de 6 luni, acestea se
vor conserva obligatoriu în conformitate cu prevederile c ilor tehnice ale vehiculului i ale
ansamblurilor i subansamblurilor componente.
Ansamblurile i subansamblurile care nu trebuie conservate se depoziteaz în condi iile prev zute
în c ile tehnice ale acestora.
Dup expirarea perioadei de conservare, vehiculul care a fost conservat se introduce în exploatare
numai dup efectuarea reviziei sau repara iei planificate la care vehiculul era scadent înainte de
conservare.
Deconservarea vehiculului feroviar se face în conformitate cu prevederile din c ile tehnice sau
instruc iunile de utilizare întocmite de fabricant.
Pentru perioade de neutilizare mai mari decât cea men ionat mai sus repunerea în circula ie a
vehiculului care nu a fost conservat se va face numai dup efectuarea cel pu in a unei repara ii de tip
RR (repara ie cu ridicare) pentru vehiculele feroviare motoare sau tip RP (repara ie periodic ) pentru
vagoane.
8. Scoatere din exploatare
Durata de via util a vehiculelor feroviare se încheie atunci când exploatarea devine nerentabil
datorit costurilor ridicate de mentenan sau altor factori ori atunci când vehiculul feroviar devine uzat
din punct de vedere tehnic.
Scoaterea din exploatare este faza în decursul c reia produsul este îndep rtat de la locul de
utilizare [12].
Componen a obligatorie a fiec rei categorii de documenta ie, precum i alte documente specifice
componente ale acestora se stabilesc prin reglement ri legale sau, în lipsa acestora, prin acord între
i.
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ANEXA Nr. 1

LISTA
documentelor de referin
[1] Ordinul ministrului finan elor publice i al ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei
i modului de utilizare a Documenta iei
standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizi ia public de servicii, cu complet rile
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001.
[2] SR EN 50126:2003 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea fiabilit ii, disponibilit ii,
mentenabilit ii i siguran ei (FDMS).
[3] SR CEI 60300-2:2000 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 2: Elementele i sarcinile
programului de siguran în func ionare.
[4] SR CEI 60300-3-3:2004 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 3-3: Ghid de aplicare Evaluarea costului ciclului de via
[5] SR CEI 60300-3-4:2001 Managementul siguran ei în func ionare. Partea 3: Ghid de aplicare.
Sec iunea 4: Ghid pentru specificarea cerin elor siguran ei în func ionare.
[6] SR EN 15016-3:2005 Desene tehnice. Aplica ii feroviare. Partea 3: Gestionarea modific rilor
documentelor tehnice.
[7] STAS 6269-90 Documenta ie tehnic în construc ia de ma ini.
[8] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnic a produselor i/sau
serviciilor destinate utiliz rii în activit ile de construire, modernizare, între inere i de reparare a
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, pentru transportul feroviar i cu metroul, cu modific rile
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000.
[9] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.545/2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea
punerii în func iune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar
conven ional din România, publicat în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009.
[10] SR EN 13460:2003 Mentenan . Documente pentru mentenan .
[11] Ordinul ministrului transporturilor nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule
de cale ferat . Tipuri de revizii i repara ii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri
parcur i pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate", publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 418 din 15 iunie 2011.
[12] Hot rârea Guvernului nr. 12/1996 privind aprobarea scoaterii din func iune i a valorific rii, de
tre Regia Autonom "Societatea Na ional a C ilor Ferate Române", a materialului rulant amortizat
integral i a de eurilor metalice feroase i neferoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 13 din 20 ianuarie 1996.
[13] Ordonan a Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea unitar a
legisla iei Uniunii Europene care armonizeaz condi iile de comercializare a produselor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010.
[14] Hot rârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010.
[15] Conven ia privind transporturile interna ionale feroviare (COTIF), semnat la Berna la 9 mai
1980, modificat prin Protocolul din 3 iunie (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 i 538 bis din 1 septembrie 2001.
[16] Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea
licen ei de transport feroviar i a certificatelor de siguran în vederea efectu rii serviciilor de transport
feroviar pe c ile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26
iulie 2007.
[17] SR EN ISO 9000/2006 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i
vocabular.
[18] Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.193/2004 pentru aprobarea
Normelor privind înmatricularea i acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de
transport feroviar i cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 13
august 2004.
[19] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.484/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea
avizului tehnic vehiculelor feroviare care au dep it durata normal de func ionare/durata de serviciu,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008.
nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, con inutului
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[20] Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.405/2006 privind aprobarea
Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferat . Vagoane de marf . Prescrip ii tehnice pentru
reparare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 i 855 bis din 18 octombrie 2006.
ANEXA Nr. 2
la norma tehnic feroviar

STRUCTURA
caietului de sarcini pentru repara ii planificate la vehicule feroviare
1. Generalit i
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Clasa de risc
1.4. Defini ii (dac este cazul)
1.5. Documente de referin [instruc ii, prescrip ii tehnice, fi e UIC (Uniunea Interna ional a C ilor
Ferate), reglement ri i norme tehnice feroviare, standarde, instruc ii de reparare]
2. Cerin e privind siguran a circula iei, s
tatea i securitatea persoanelor, protec ia mediului,
fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea, asigurarea calit ii
2.1. Cerin e privind siguran a circula iei
2.2. Cerin e privind s
tatea i securitatea persoanelor
2.3. Cerin e privind protec ia mediului
2.4. Cerin e privind fiabilitatea i disponibilitatea
2.5. Cerin e privind compatibilitatea tehnic
2.6. Cerin e privind asigurarea calit ii
3. Nomenclatorul lucr rilor
Nomenclatorul lucr rilor se întocme te în conformitate cu cerin ele din documenta ia tehnic .
4. Încerc rile i verific rile care trebuie efectuate la vehiculele feroviare dup reparare
Lista încerc rilor i documentelor de referin
5. Recep ia lucr rilor
6. Garan ii
6.1. Clauze de garan ie
6.2. Termene de garan ie
7. Documentele care înso esc vehiculele revizuite sau reparate
7.1. Declara ie de conformitate
7.2. Cartea tehnic completat conform reglement rilor
7.3. Documenta ia tehnic (fi e de m sur tori, protocoale de încerc ri)
7.4. Fi a de inventariere
ANEXA Nr. 3
la norma tehnic feroviar

STRUCTURA
specifica iei tehnice pentru elaborarea lucr rilor de fabricare a vehiculelor feroviare
1. Generalit i
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Clasa de risc
1.4. Tipuri, sortimente, calit i
1.5. Documente de referin [instruc ii de repara ii, fi e UIC (Uniunea Interna ional a C ilor Ferate),
reglement ri i norme tehnice feroviare, standarde, prescrip ii tehnice]
1.6. Durata de func ionare normal i durata de via
2. Condi ii de mediu
2.1. Condi ii de mediu ambiant
2.2. Condi ii de mediu în func ionare
2.3. Condi ii de mediu la transport
2.4. Condi ii de mediu la depozitare
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3. Caracteristici tehnice
3.1. Caracteristici constructive
3.2. Caracteristici func ionale
3.3. Caracteristici specifice i energetice (dac este cazul)
3.4. Caracteristici ergonomice
3.5. Caracteristici privind mentenan a
4. Condi ii tehnice de calitate
4.1. Materiale
4.2. Forme i dimensiuni
4.3. Caracteristici fizice, chimice, mecanice
4.4. Condi ii privind execu ia
4.5. Condi ii privind aptitudinile de utilizare
4.6. Condi ii privind securitatea la utilizare
4.7. Condi ii privind comportarea la ac iunea factorilor de mediu înconjur tor
4.8. Condi ii privind protec ia împotriva coroziunii
4.9. Condi ii privind securitatea omului
4.10. Condi ii privind ac iunea produsului asupra mediului
4.11. Condi ii privind dependabilitatea (fiabilitate, durabilitate, mentenabilitate, disponibilitate):
- indicatori de fiabilitate i mentenabilitate;
- durata de via ;
- nivel mediu de solicitare în exploatare;
- tipuri de revizii i repara ii preventive i periodicitatea efectu rii.
5. Condi ii generale de asigurare a calit ii
5.1. Documenta ia de execu ie
5.2. Lista componentelor critice
5.3. Recep ia materialelor i produselor de la furnizori
5.4. Condi ii tehnice implicite (referire la standarde i reglement ri tehnice care precizeaz condi iile
generale nespecificate în documenta ia de execu ie)
6. Reguli pentru verificarea calit ii
6.1. Categorii de încerc ri:
- încerc ri de tip;
- încerc ri de lot;
- încerc ri periodice;
- încerc ri de fiabilitate.
6.2. Lista verific rilor/încerc rilor
7. Metode de încercare i control
7.1. Metoda de încercare (pentru fiecare condi ie tehnic de la cap. 4)
7.2. Metode de control
8. Marcare, conservare, ambalare, transport, depozitare
8.1. Marcare
8.2. Conservare
8.3. Ambalare
8.4. Transport
8.5. Depozitare
9. Complet de livrare
9.1. Documente:
- certificat de calitate i garan ie;
- declara ie de conformitate;
- instruc iuni de între inere, reparare, exploatare;
- cartea tehnic a produsului.
9.2. Piese de schimb i accesorii
10. Garan ii
10.1. Clauze de garan ie
10.2. Termen de garan ie
ANEXA Nr. 4
la norma tehnic feroviar
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STRUCTURA
specifica iei tehnice pentru produse procesate
1. Generalit i
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Tipuri, sortimente
1.4. Notare
1.5. Simbolizare
1.6. Clasa de risc
1.7. Documente de referin
2. Condi ii tehnice de calitate
2.1. Caracteristici fizice, chimice, mecanice
2.2. Condi ii privind ac iunea produsului asupra mediului
2.3. Condi ii privind execu ia
2.4. Condi ii privind securitatea la utilizare
2.5. Condi ii privind securitatea omului
3. Cerin e generale de asigurare a calit ii
3.1. Recep ia materialelor
3.2. Lista echipamentelor de încercare, m surare, verificare
4. Reguli pentru verificarea calit ii
4.1. Categorii de încerc ri:
- încerc ri de tip;
- încerc ri de lot;
- încerc ri periodice.
4.2. Lista verific rilor/încerc rilor necesare
5. Metode de încercare
5.1. Metoda de încercare
5.2. Metode de control
6. Tehnologia de aplicare
7. Marcare, conservare, ambalare, transport, depozitare
7.1. Marcare
7.2. Conservare
7.3. Ambalare
7.4. Transport
7.5. Depozitare
8. Documente
8.1. Certificat de calitate
8.2. Declara ia de conformitate
8.3. Instruc iuni de utilizare
9. Garan ii
9.1. Clauze de garan ie
9.2. Termen de garan ie
ANEXA Nr. 5
la norma tehnic feroviar

STRUCTURA
specifica iei tehnice pentru serviciile de între inere i repara ii planificate la vehiculele feroviare
1. Generalit i
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Clasa de risc
1.4. Documente de referin (instruc ii de repara ii, fi e UIC [Uniunea Interna ional a C ilor Ferate],
reglement ri i norme tehnice feroviare, standarde, prescrip ii tehnice)
2. Cerin e privind siguran a circula iei, s
tatea i securitatea persoanelor, protec ia mediului,
fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea, asigurarea calit ii
2.1. Cerin e privind siguran a circula iei
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2.2. Cerin e privind s
tatea i securitatea persoanelor
2.3. Cerin e privind protec ia mediului
2.4. Cerin e privind fiabilitatea i disponibilitatea
2.5. Cerin e privind compatibilitatea tehnic
2.6. Cerin e privind asigurarea calit ii
3. Nomenclatorul lucr rilor
Se introduce nomenclatorul de lucr ri din caietul de sarcini elaborat de de in torul vehiculului,
elaborat în conformitate cu cerin ele men ionate în documenta ia tehnic .
4. Încerc ri/Verific ri executate pe flux (pe standuri) i finale pe produsul finit
Lista încerc rilor i verific rilor trebuie s con in coloanele:
Pentru ansambluri i subansambluri:
- num r curent;
- ansamblul/subansamblul verificat;
- denumirea parametrului/caracteristicii care se m soar /verific ;
- valoarea-limit admis la ie irea din repara ie i documentul de referin care o impune;
- documentul pe care se înregistreaz rezultatele verific rilor (num rul/codul fi elor de m sur tori);
- tipul repara iei.
5. Documentele pentru înregistrarea rezultatelor încerc rilor/verific rilor
Se vor anexa la specifica ia tehnic (ST) modelele documentelor (fi e de m sur tori, protocoale,
buletine de analiz ) care trebuie s con in limitele admise în exploatare, pentru parametri func ionali
i pentru uzurile pieselor cuplelor de frecare.
6. Lista standurilor i a dispozitivelor speciale utilizate pentru verificarea i controlul
subansamblurilor implicate în siguran a circula iei (osii montate, boghiuri, frân etc.)
7. M suri pentru protec ia mediului
8. Recep ia lucr rilor
9. Garan ii
9.1. Clauze de garan ie
9.2. Termene de garan ie
10. Documentele care înso esc produsele reparate
10.1. Declara ia de conformitate
10.2. Cartea tehnic /Fi a de inventariere
10.3. Documenta ia tehnic (fi e de m sur tori, protocoale de încerc ri) pentru vehicul i
principalele subansambluri, solicitate de de in torul vehiculului prin caietul de sarcini sau prin
contractele de repara ii
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