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Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si 
turismului 

Nr. 940/14.06.2005 

ORDIN 
pentru aprobarea Instructiunilor pentru seful de echipa intretinere cale  -  nr. 322  M  

   

In temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniuta din Regulamentul de organizare si 
functionare al Autoritatii Feroviare Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 
5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin: 

Art.  1.  -  Se aproba Instructiunile pentru seful de echipa intretinere cale - nr. 322 M 
prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplica la Societatea Comerciala de Transport cu 
Metroul Bucuresti "Metrorex" -SA care asigura transportul de persoane cu metroul pe reteaua de 
cale ferata subterana si supraterana, in activitatea de intretinere si reparatii a  caii de rulare, a sinei 
de contact si a tunelurilor. 

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data aprobarii. 

  (2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - SA va asigura prin personalul propriu de specialitate 
instruirea si verificarea profesionala a personalului cu atributii in aplicarea Instructiunilor pentru 
seful de echipa intretinere cale - nr. 322 M.  

  (3) In termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin, Societatea 
Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - SA  va edita Instructiunile pentru 
seful de echipa intretinere cale -  nr. 322 M.  

Art. 4. - Autoritatea Feroviara Romana - AFER si Societatea Comerciala de Transport cu 
Metroul Bucuresti "Metrorex" - SA vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Instructia pentru intretinerea si 
repararea instalatiilor fixe de cale, a tunelului si constructiilor speciale de metrou, editia 1978, 
elaborata de catre Inteprinderea de Exploatare a Metroului si aprobata de catre Ministerul 
Transporturilor si Telecomunicatiilor prin Departamentul Cailor Ferate, precum si alte dispozitii 
contrare isi inceteaza valabilitatea. 



Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Buletinul AFER. 

 


