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Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Ordin nr. 315/2011 din 04 mai 2011 
 
Ordinul 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   
 

În vigoare de la 15 iulie 2011 
 
Consolidarea din data de 07 iulie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 

15 iunie 2011 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1359/2012; 
Ultima modificare în 12 octombrie 2012. 

 
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament 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" la 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  Normativul 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", prev zut în anexa ce face parte integrant  din prezentul ordin.   
   Art. 2. -  Prevederile normativului feroviar prev zut la art. 1 se aplic  de c tre to i de in torii de 
vehicule feroviare, operatori de transport feroviar de marf  i de c l tori, inclusiv de c tre Societatea 
Comercial  de Transport cu Metroul Bucure ti "METROREX" - S.A, de c tre operatorii de manevr  
feroviar  i de c tre administratorul i gestionarii infrastructurii feroviare la întocmirea programelor de 
revizii i repara ii planificate ale vehiculelor feroviare, precum i de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER în activitatea de avizare a documenta iilor tehnice.   
   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.   
   Art. 4. -  La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 364/2008 
privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferat . Revizii i repara ii planificate", publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 i 291 bis din 15 aprilie 2008, se abrog .   
 

  
 Ministrul transporturilor i infrastructurii, 

 Anca Daniela Boagiu 

 
 
    Bucure ti, 4 mai 2011.   
    Nr. 315.   
 

ANEX     
 

NORMATIV 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"   

   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 1359/2012, Normativul 
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", aprobat prin Ordinul 
ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 315/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 418 din 15 iunie 2011, se modific  i se completeaz .   
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Ministerul Transporturilor i Infrastructurii - Normativ din 04 mai 2011 
 
Normativul 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" din 04.05.2011    
 

În vigoare de la 15 iulie 2011 
 
Consolidarea din data de 07 iulie 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 

15 iunie 2011 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1359/2012; 
Ultima modificare în 12 octombrie 2012. 

 
NF 67-006:2011   

    Normativul feroviar are caracter obligatoriu.   
 
    PREAMBUL   
    Prezentul normativ feroviar stabile te tipul reviziilor i repara iilor planificate la care sunt supuse 
vehiculele feroviare, succesiunea efectu rii acestora, normele de timp (zile, luni, ani) sau normele de 
kilometri parcur i la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor i 
repara iilor planificate.   
    La baza elabor rii prezentului normativ feroviar au stat în principal urm toarele considerente:   
   - propunerile de modificare i completare transmise de c tre operatorii de transport feroviar care 
efectueaz  servicii de transport feroviar de c l tori, de marf  sau numai manevr , de c tre Societatea 
Comercial  de Transport cu Metroul Bucure ti «METROREX» - S.A., administratorul i gestionarii 
infrastructurii feroviare, precum i de de in torii de vehicule feroviare care circul  pe infrastructura 
feroviar  din România;   
   - necesitatea ca noul ciclu de revizii i repara ii planificate s  asigure exploatarea vehiculelor 
feroviare f r  înregistrarea, în intervalul de timp dintre dou  revizii sau repara ii planificate 
consecutive, a unor defec iuni care s  afecteze siguran a circula iei, s n tatea i securitatea 
c l torilor, integritatea m rfurilor, mediul înconjur tor;   
   - tipul i concep ia constructiv , nivelul de fiabilitate i duratele de via  ale ansamblurilor i 
subansamblurilor din componen a vehiculelor feroviare reanalizate din punctul de vedere al proiect rii, 
noile tipuri de materiale utilizate la construc ie sau modernizare, nivelul presta iei actuale;   
   - achizi ionarea de c tre operatorii feroviari a unor noi vehicule feroviare ce fac obiectul prezentului 
normativ feroviar;   
   - reactualizarea reglement rilor în vigoare: standarde, ordine ale ministrului, fi e UIC.   
    La elaborarea acestui normativ feroviar s-au utilizat documentele de referin  men ionate în anexa 
la prezentul normativ feroviar. Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normativului reprezint  
num rul de ordine al documentelor de referin  din anex .   
   1. Generalit i   
   1.1. Obiect   
    Prezentul normativ feroviar stabile te tipul reviziilor i al repara iilor planificate la care sunt supuse 
vehicule feroviare, succesiunea efectu rii acestora (ciclul), normele de timp (ore, zile, luni, ani) sau 
kilometri parcur i la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea acestor revizii 
i repara ii. Lucr rile efectuate în cadrul reviziilor i repara iilor planificate trebuie s  asigure 

vehiculelor feroviare poten ialul tehnic necesar desf ur rii transporturilor feroviare în condi ii de 
siguran , confort i securitate a circula iei între dou  revizii sau repara ii planificate consecutive.   
   1.2. Domeniul de aplicare   
    Prevederile prezentului normativ tehnic se aplic  vehiculelor feroviare aflate în exploatare, de c tre 
operatorii de transport feroviar care efectueaz  servicii de transport feroviar de c l tori, de marf  sau 
numai manevr , de c tre Societatea Comercial  de Transport cu Metroul Bucure ti «METROREX» - 
S.A., administratorul i gestionarii infrastructurii feroviare, precum i de c tre orice persoan  juridic  i 
fizic , cu sediul în România, de in toare de vehicule feroviare care circul  pe infrastructura feroviar  
public . Normativul se utilizeaz  la întocmirea programelor de revizii i repara ii planificate ale 
vehiculelor feroviare.   
    Prezentul normativ feroviar se aplic  vehiculelor feroviare care se încadreaz  în prevederile 
Regulamentului de exploatare tehnic  feroviar  nr. 002 [23].   
    Pentru vehiculele feroviare importate, noi sau modernizate, care intr  în posesia de in torilor dup  
data intr rii în vigoare a prezentului normativ feroviar, ciclul de revizii i repara ii planificate va fi cel 
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stabilit de proiectantul/constructorul vehiculului feroviar. Respectivul ciclu va primi acordul de in torului 
i va fi avizat de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - AFER.   

    Prezentul normativ feroviar nu se aplic  vehiculelor feroviare utilizate la între inerea i repararea 
infrastructurii feroviare (drezine, ma ini de burat, ma ini de ciuruit balast, ma ini de profilat, vagoane-
macara, utilaje pentru sudarea inei, utilaje multifunc ionale, precum i alte utilaje folosite la 
între inerea c ii).   
   1.3. Defini ii i abrevieri   
   1.3.1. Defini ii   
    Termenii specifici din prezentul normativ feroviar se definesc dup  cum urmeaz :   
   a) vehicul feroviar - orice mijloc de transport care circul  pe propriile ro i pe liniile de cale ferat , cu 
sau f r  trac iune [7], [10];   
   b) vehicul de trac iune - vehicul feroviar prev zut cu mijloc de trac iune [10];   
   NOT :    
    În categoria vehiculelor de trac iune intr  locomotivele de orice tip, vagoanele automotoare, ramele 
diesel i electrice, inclusiv ramele electrice de metrou.   
   c) locomotiv  - vehicul motor neîncorporat într-o unitate de trac iune i nepurt tor a niciunei sarcini 
utile, destinat remorc rii sau împingerii altor vehicule [8];   
   d) vagon automotor - vehicul motor de cale ferat  (în general electric), purt tor i al unei sarcini utile 
[8];   
   e) vagon de marf  - vehicul feroviar care nu este prev zut cu mijloc de trac iune i care este destinat 
transportului de m rfuri [10];   
   f) vagon de c l tori - vehicul feroviar care nu este prev zut cu mijloc de trac iune i care este 
destinat transportului de c l tori [10];   
   NOT :    
    În categoria vagoanelor de c l tori sunt incluse i vagoanele de dormit, vagoanele-cu et , 
vagoanele-restaurant, vagoanelebar, vagoanele de bagaje, vagoanele de po t , furgoane amenajate 
pentru transportul automobilelor, vagoane pentru înc lzirea trenurilor WIT, vagoane cu rulaj redus, 
denumite în continuare vagoane similare;   
   g) activit i feroviare speciale - interven ii, desz peziri, transport tehnologic, m sur tori i verific ri 
cu vagoanelaborator, transport militar pe calea ferat ;   
   h) de in tor - persoana sau entitatea care exploateaz  un vehicul feroviar ca mijloc de transport, fie 
c  este proprietarul unui vehicul, fie c  are dreptul de al utiliza, i care este înregistrat  ca atare în 
Registrul na ional al vehiculelor (RNV) [7], [10];   
   NOT :    
    De in torul este acea entitate a c rei denumire este scris  fie pe vehicul, fie în registrul de 
înmatriculare.   
   i) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat i/sau privat, care a 
ob inut o licen  în conformitate cu legisla ia în vigoare i a c rui activitate principal  const  în a 
furniza servicii de transport feroviar de c l tori i/sau de marf  pe c ile ferate din România, trac iunea 
fiind asigurat  obligatoriu de acesta; termenul denume te, de asemenea, i operatorii economici care 
asigur  numai trac iunea. Serviciile de transport feroviar cuprind i activitatea de manevr  feroviar  
[11];   
   j) administrator al infrastructurii - orice organism sau orice operator economic care are ca obiect 
principal de activitate administrarea i între inerea infrastructurii feroviare, incluzând i gestionarea 
sistemelor de conducere a circula iei, de control i de siguran  a infrastructurii; func iile 
administratorului de infrastructur  de pe o re ea sau o parte a unei re ele pot fi alocate, în conformitate 
cu reglement rile în vigoare [1], mai multor organisme sau operatori economici [12];   
   k) durata de serviciu - perioada de timp proiectat , pentru care se prevede c  vehiculul feroviar 
îndepline te specifica iile de performan , func ionând în condi iile de mediu i la un nivel de utilizare 
specificate, cu sus inerea logistic  recomandat  [26];   
   l) fiabilitate - probabilitatea ca un produs s  poat  realiza func ia cerut  în condi iile date pentru o 
perioad  de timp dat  (t1, t2) [17];   
   m) disponibilitate - capacitatea unui produs de a fi în stare s  realizeze func ia cerut  în condi ii 
date, la un moment dat sau în orice moment al unui interval de timp dat, presupunând c  sunt 
asigurate resursele externe cerute [17];   
   n) specifica ie tehnic  - document care specific  cerin ele tehnice pe care trebuie s  le satisfac  un 
produs, un proces sau un serviciu [24]. Aceste specifica ii tehnice pot include calitatea sau aptitudinile 
de utilizare, securitatea, dimensiunile, precum i cerin ele aplicabile unui material, unui produs, unei 
furnituri sau unui serviciu, în ceea ce prive te sistemul de asigurare al calit ii, terminologia, 
simbolurile, încerc rile i metodele de încercare, ambalarea, marcarea i etichetarea. În cazul 
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lucr rilor de construc ii aceste prescrip ii pot include i reguli pentru proiectarea i calcularea 
costurilor, pentru condi iile de încercare, pentru controlul i recep ia lucr rilor, precum i tehnici, 
metode de construc ie i toate celelalte condi ii cu caracter tehnic pe care entitatea contractant  este 
îndrept it  s  le stabileasc  pe baza unei reglement ri generale sau specifice în ceea ce prive te 
lucr rile finalizate, precum i materialele ori elementele care compun aceste lucr ri;   
   o) entitate responsabil  cu între inerea - entitatea care r spunde de între inerea unui vehicul i care 
este înregistrat  ca atare în RNV [7];   
   p) modernizare - orice lucrare de modificare major  a unui subsistem sau a unei p r i a 
subsistemului care îmbun t e te performan ele generale ale subsistemului [7];   
   NOT :    
    Prin lucr ri de modernizare, principalii parametri i principalele performan e ale unui subsistem 
feroviar sau ale unei p r i a unui subsistem feroviar se modific  i se aduc la nivelul celor prev zute în 
ultimele reglement ri tehnice în vigoare.   
   q) gestionar de infrastructur  - orice persoan  juridic  sau grup de persoane juridice înregistrate în 
România ce au ca obiect de activitate între inerea i exploatarea infrastructurii feroviare, în 
conformitate cu reglement rile în vigoare [1];   
   r) sistem feroviar existent - structura compus  din liniile i instala iile fixe ale sistemului feroviar 
existent, precum i vehiculele, de toate categoriile i originile, care se deplaseaz  pe aceast  
infrastructur  [7];   
   s) subsistem feroviar - rezultatul împ r irii sistemului feroviar existent [7].   
   Not : Subsistemele feroviare, pentru care trebuie formulate cerin e esen iale, sunt de natur  
structural  (infrastructur , energie, control-comand  i semnalizare terestr , controlcomand  i 
semnalizare la bord, material rulant) sau de natur  func ional  (operare i gestionarea traficului, 
între inere, aplica ii telematice pentru serviciul de transport de c l tori i de marf );   
   t) defectare - încetarea aptitudinii unui produs (entitate) de a- i îndeplini func ia specificat  [9];   
   u) defectare datorat  uzurii - defectare a c rei probabilitate de apari ie cre te odat  cu timpul i care 
survine ca urmare a unor procese (ireversibile) ce sunt caracteristice produsului;   
   v) revizie tehnic  - proces tehnologic care cuprinde constatare i analizare, înso ite de m surare, 
comparare cu un calibru sau verificare func ional  pe standul de prob , urmat  când este cazul de 
m suri de corec ie pentru restabilirea st rii de bun  func ionare i de efectuarea înregistr rilor. În 
cadrul reviziilor tehnice se efectueaz  revizii planificate i repara ii planificate.   
   - prin revizii planificate (RRu, RIF, RIT, RTI1, RTI2, RTI3, RT, R1, R2, R3, 2R2, R1+6, Revizia 1+16 
) se în eleg procesele tehnologice efectuate în unit i autorizate în acest scop (ateliere de între inere).   
    Reviziile planificate se împart în dou  categorii:   
   • revizii f r  ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri;   
   • revizii cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri, acolo unde procesul tehnologic impune;   
   - prin repara ii planificate (RTG, RP, RR, RG, RG1, RG2, RK, R7+9, Revizia 17+23) se în eleg 
procesele tehnologice efectuate în societ i comerciale reparatoare, autorizate în acest scop (ateliere 
de între inere), cu ridicarea cutiei vehiculelor de pe osii/boghiuri, având drept scop depistarea i 
remedierea defectelor care conduc la o stare de func ionare necorespunz toare sau la o stare de 
defectare (uzuri i jocuri peste limitele admise, deregl ri, valori ale parametrilor de func ionare ce nu 
se încadreaz  în limitele prescrise).   
   w) stare tehnic  - ansamblul indicatorilor de calitate a unui produs.   
    Exist  urm toarele tipuri de stare tehnic :   
   - stare bun  de func ionare: produsul func ioneaz  la parametri prescri i;   
   - func ionare necorespunz toare: produsul func ioneaz , îns  nu la parametri prescri i;   
   - stare de defectare: produsul nu func ioneaz , nu î i îndepline te func ia cerut ;   
   x) redundan  - existen a într-un produs a mai multor mijloace pentru îndeplinirea unei func ii 
specificate [9].   
   1.3.2. Abrevieri   
    CUU - Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marf    
    CEI - Comisia Electrotehnic  Interna ional    
    RP - repara ie planificat  la vagoane, cu ridicarea vagonului de pe osii/boghiuri   
    RPr - repara ie principal  la vagoane tip Ro-La   
    IP - inspec ie preventiv  la vagoane tip Ro-La   
    RP4, RP2, RP1 - revizie planificat  la locomotive cu abur tip 4, 2, 1   
    RR - repara ie cu ridicare a vehiculului motor, cu ridicarea de pe osii/boghiuri;   
    RG - repara ie general  a vehiculului motor, cu ridicarea de pe osii/boghiuri   
    RG1, RG2 - repara ii generale ale vagoanelor de c l tori, cu ridicarea de pe osii/boghiuri   
    RG1 - repara ie general  cu revizia interioar  a cazanului locomotivei cu abur   
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    RGE - repara ie general  exterioar  a locomotivei cu abur   
    RK - repara ie capital  a vagonului de marf , cu ridicarea de pe osii/boghiuri   
    RT - revizie tehnic    
    R1 - revizie planificat  tip 1   
    R2 - revizie planificat  tip 2   
    R3 - revizie planificat  tip 3   
    R1+6 - revizie planificat  tip R1+6 - automotoare DESIRO   
    R7+9 - repara ie planificat  tip R7+9 - automotoare DESIRO   
    2R2 - revizie planificat  tip 2 - a doua revizie   
    RTI1, RTI2, RTI3 - revizii (planificate) tehnice intermediare   
    RTG - revizie tehnic  general  a vagoanelor de c l tori, cu ridicarea de pe osii/boghiuri   
    RIF - revizia intermediar  a frânei la vagoanele de marf    
    RRu - revizia rul rii la vagoanele de marf    
    RIT - revizie intermediar  tehnic  la vagoanele de marf    
    Revizia 1+16 - revizie planificat  la ramele electrice de metrou tip BM   
    Revizia 17+23 - repara ie planificat  la ramele electrice de metrou tip BM   
    EN - norm  european    
    SR - standard român   
    OH SAS - s n tate i securitate ocupa ional  (occupational health and security)   
    COTIF - Conven ia Organiza iei Interguvernamentale pentru Transporturi Feroviare Interna ionale   
    RIC - Regulament (Acord) privind transmiterea i folosirea vagoanelor de c l tori în trafic 
interna ional   
    WIT - vagon pentru înc lzirea trenurilor de c l tori.   
   1.4. Considera ii care au stat la baza stabilirii ciclurilor de revizii i repara ii planificate   
    La elaborarea prezentului normativ feroviar au stat urm toarele considera ii:   
   a) condi iile i regimurile diferite de exploatare la care sunt supuse vehiculele feroviare utilizate în 
activit ile de transport feroviar de marf  i de c l tori pe liniile principale i secundare, în activitatea 
de manevr  feroviar , de transporturi tehnologice i transporturi speciale;   
   b) rezultatele ob inute prin aplicarea timp de 30-40 de ani a diferitelor cicluri de revizii i repara ii 
planificate la vehicule feroviare ce constituie majoritatea parcului operatorilor de transport feroviar cu 
capital majoritar de stat i privat, precum i a gestionarilor de infrastructur  feroviar ;   
   c) concep ia constructiv , nivelul de fiabilitate i duratele de via  ale ansamblurilor i 
subansamblurilor din componen a vehiculelor feroviare din vechile i noile genera ii.   
    Vehiculele feroviare din noile genera ii care înglobeaz  materiale cu propriet i mecanice 
superioare, utilizând solu ii tehnice i tehnologii care confer  acestora o fiabilitate i o disponibilitate 
ridicat , au intervalul dintre reviziile i repara iile planificate mai mare decât vehiculele feroviare de 
acela i tip din vechea genera ie (concep ia constructiv  a anilor 1960-1980) la care predomin  
elementele constructive supuse uzurilor mecanice, uzuri care nu pot fi m surate decât prin 
demontare.   
    De asemenea, se ia în considerare faptul c  vehiculele feroviare con in elemente componente care 
se degradeaz  în timp (cauciuc, lubrifian i, materiale electroizolante), chiar dac  vehiculele nu sunt 
exploatate;   
   d) recomand rile constructorilor i proiectan ilor vehiculelor feroviare privind ciclul de revizie i 
repara ie planificat  a vehiculelor feroviare noi sau modernizate, a celor aduse din import sau a 
ramelor electrice de metrou.   
    Adaptarea la condi iile de exploatare actuale din România va determina ciclul real de revizii i 
repara ii planificate pentru introducerea în prezentul normativ tehnic.   
   e) prevederile din Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marf  - CUU i din Acordul privind 
transmiterea i folosirea vagoanelor de c l tori în trafic interna ional - RIC, referitoare la între inerea i 
repararea vehiculelor feroviare care circul  în trafic interna ional [2], [3];   
   f) renun area la unele prescrip ii cu caracter economic existente în normativele anterioare (duratele 
de imobilizare a vehiculelor feroviare pentru fiecare tip de revizie i repara ie i costul reviziilor i 
repara iilor) prescrip ii care trebuie s  fac  obiectul unor clauze contractuale între reparatori i 
de in torii vehiculelor feroviare.   
   1.5. Cerin ele pe care trebuie s  le îndeplineasc  vehiculele feroviare supuse ciclurilor de revizii i 
repara ii planificate   
    Ca urmare a implement rii ciclurilor de revizii i repara ii planificate, vehiculele feroviare trebuie s  
satisfac  urm toarele cerin e:   
   1.5.1. Cerin e privind siguran a circula iei   
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   a) prin efectuarea de revizii i repara ii planificate la vehicule feroviare i la ansamblurile i 
subansamblurile având clasa de risc 1 A trebuie s  se garanteze siguran a circula iei i securitatea 
transportului la nivelul sistemului feroviar, în situa ii critice, fiind susceptibile de a cauza r nirea 
persoanelor sau pagube materiale importante;   
   b) parametri specifici contactului roat - in  la ie irea vehiculelor din revizii i repara ii trebuie s  
aib  valorile prescrise în documenta ia tehnic  în vigoare, astfel încât s  fie asigurat  stabilitatea 
rul rii la vitezele de circula ie reglementate de normele în vigoare, în func ie de dimensiunile osiilor 
montate i ale profilelor de rulare;   
   c) componentele recondi ionate utilizate la reviziile i repara iile planificate ale vehiculelor feroviare 
(ansambluri, subansambluri, componente) trebuie s  reziste solicit rilor normale i suprasolicit rilor 
specificate în documentele de referin  cel pu in pe durata de timp dintre dou  revizii sau repara ii 
planificate consecutive.   
   d) procedeele de recondi ionare prin sudur , lipire, metalizare a pieselor i subansamblurilor 
componente având clasa de risc 1 A trebuie s  fie omologate/agrementate tehnic feroviar, conform 
reglement rilor în vigoare, i s  fie validate prin urm rirea comport rii în exploatare pe perioadele de 
timp prescrise în documenta ia de reparare;   
   e) este interzis  recondi ionarea prin sudur  a osiilor montate i a elementelor componente ale 
arcurilor i ale pieselor de leg tur  de la suspensia vehiculelor feroviare, precum i a elementelor din 
componen a subansamblurilor pentru care reglement rile tehnice specifice nu prev d recondi ionarea 
prin sudur .   
   1.5.2. Cerin e privind fiabilitatea, mentenabilitatea i disponibilitatea   
   a) pentru vehiculele feroviare modernizate este necesar ca în caietele de sarcini/specifica iile 
tehnice de in torii vehiculelor s  prevad  indicatori de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate. 
Pentru determinarea acestora se recomand  utilizarea prevederilor din [17];   
   b) valorile fiabilit ii, mentenabilit ii i disponibilit ii vehiculelor feroviare revizuite sau reparate 
trebuie s  fie cu maximum 3% mai mici decât valorile de la fabrica ie;   
   c) intervalul dintre reviziile i repara iile planificate trebuie s  fie compatibil cu nivelul de fiabilitate i 
disponibilitate al vehiculelor feroviare sau al subansamblurilor acestora;   
   d) de in torii vehiculelor feroviare vor organiza, realiza i cuantifica monitorizarea vehiculelor 
feroviare dup  ie irea din reviziile i repara iile planificate, astfel încât acestea s  fie utilizate i 
urm rite în conformitate cu condi iile impuse de reglement rile specifice în vigoare;   
   e) în cazul vehiculelor feroviare noi sau modernizate, dotate cu instala ii tehnice automate pentru 
diagnosticarea în circula ie a st rii tehnice, informa iile înregistrate vor fi stocate i vor fi utilizate atât 
pentru îmbun t irea sistemului de revizii i repara ii existent, cât i pentru determinarea indicatorilor 
de fiabilitate, mentenabilitate i disponibilitate.   
   1.5.3. Cerin e privind s n tatea i securitatea personalului implicat în efectuarea reviziilor i 
repara iilor   
   a) materialele care, prin modul de utilizare, au implica ii asupra s n t ii celor care au acces la ele 
nu trebuie utilizate în procesul de revizie i repara ie planificat  a vehiculelor feroviare [5].   
    Este interzis  utilizarea materialelor care în caz de incendiu produc emisii de fum sau gaze nocive 
ce pot afecta s n tatea c l torilor ori calitatea m rfurilor transportate;   
   b) dispozitivele i instala iile care sunt utilizate în procesul de revizie i reparare planificat  a 
vehiculelor feroviare nu trebuie s  afecteze securitatea persoanelor care le manipuleaz  nici chiar în 
cazurile când sunt manipulate printr-o manevr  necorespunz toare;   
   c) atunci când furnizorii feroviari care efectueaz  revizii i repara ii planificate la vehiculele feroviare 
decid documentarea i implementarea unui sistem de management al s n t ii i securit ii 
ocupa ionale se recomand  utilizarea prevederilor din [18], [19].   
   1.5.4. Cerin e pentru protec ia mediului   
   a) repercusiunile proceselor de revizie i reparare planificat  asupra mediului trebuie evaluate i 
rezolvate în conformitate cu prevederile legisla iei specifice în vigoare [5];   
   b) materialele utilizate la reviziile i repara iile planificate ale vehiculelor feroviare trebuie s  
îndeplineasc  urm toarele condi ii:   
   - s  nu produc , în caz de incendiu, emisii de fum sau gaze nocive pentru mediu;   
   - s  limiteze producerea i propagarea focului i a fumului în caz de incendiu;   
   c) apele reziduale rezultate din procesul de cur are i sp lare a vehiculelor feroviare, a 
ansamblurilor i subansamblurilor acestora trebuie s  fie colectate prin re ele de canalizare destinate 
acestui scop, s  fie tratate în bazine speciale i apoi s  fie evacuate. Este interzis  deversarea apelor 
reziduale direct pe sol;   
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   d) instala iile tehnice i procedeele utilizate în atelierele care efectueaz  revizii i repara ii planificate 
ale vehiculelor feroviare nu trebuie s  dep easc  nivelul de poluare admisibil pentru mediul 
înconjur tor;   
   e) atunci când furnizorii feroviari care efectueaz  revizii i repara ii planificate la vehiculele feroviare 
decid documentarea i implementarea unui sistem de management al mediului, se recomand  
utilizarea prevederilor din [21]; [22].   
   1.5.5. Cerin e privind compatibilitatea tehnic :   
   a) procesele de revizie i reparare planificat  a vehiculelor feroviare nu trebuie s  afecteze 
compatibilitatea vehiculelor i a trenurilor, precum i compatibilitatea cu instala iile fixe din 
componen a infrastructurii feroviare;   
   b) modernizarea vehiculelor feroviare cu ocazia repara iilor planificate trebuie realizat  astfel încât 
vehiculele feroviare s  fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instala iile, 
echipamentele i re elele publice sau private cu care ar putea interfera;   
   c) instala iile utilizate pentru efectuarea opera iilor de salubrizare, igienizare i confort, în cadrul 
reviziei vehiculelor din componen a trenurilor, trebuie s  fie proiectate astfel încât s  fie compatibile 
tuturor tipurilor de vehicule.   
   1.5.6. Cerin e privind asigurarea calit ii reviziilor i repara iilor planificate:   
   a) materialele utilizate în procesele de revizie i repara ie planificat  a vehiculelor feroviare trebuie 
s  fie cele prev zute în documenta ia tehnic  de reparare/fabricare, valabil  la data efectu rii reviziilor 
i repara iilor i avizat  conform reglement rilor în vigoare [25];   

   b) laboratoarele de încerc ri, standurile i dispozitivele speciale utilizate în procesele de revizii i 
repara ii planificate pentru inerea sub control a calit ii vehiculelor feroviare, ansamblurilor, 
subansamblurilor i a pieselor componente critice trebuie s  fie autorizate/atestate conform 
reglement rilor în vigoare;   
   c) efectuarea par ial  sau total  prin colaborarea unor lucr ri de revizie i repara ie planificat  la 
vehiculele feroviare, la ansambluri, subansambluri, precum i la componente se va face numai prin 
subcontractarea lucr rilor respective cu operatori economici autoriza i ca furnizori feroviari. Serviciile 
prestate trebuie s  fie omologate/certificate/agrementate tehnic în conformitate cu reglement rile în 
vigoare;   
   d) atunci când furnizorii feroviari care efectueaz  revizii i repara ii planificate la vehiculele feroviare 
decid documentarea i implementarea unui sistem privind managementul calit ii, se recomand  
utilizarea prevederilor din [20].   
    Modul în care cerin ele men ionate sunt îndeplinite se verific  cu ocazia agrement rii/omolog rii 
tehnice i a certific rii de produs, în conformitate cu reglement rile în vigoare.   
   2. Tipul reviziilor i al repara iilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare   
   2.1. Tipul reviziilor i al repara iilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare motoare   
   a) Revizii planificate   
    Reviziile planificate se execut  în unit i autorizate, de exemplu: depouri sau remize (ateliere de 
între inere). Aceste revizii se execut , de regul , f r  ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri.   
    La locomotive i rame, electrice i diesel, aceste revizii sunt de tip RT, tip R1, tip R2, tip 2R2, tip R3, 
tip R1 + R6 la rama automotoare DESIRO-SIEMENS i de tip RP4, tip RP2, tip RP1 la locomotive cu 
abur.   
    La ramele electrice de metrou Bombardier tipul reviziilor este prev zut în tabelul 3.1, pozi ia D, litera 
a) i b), i anume: Revizia 1+15 la intervale de timp i Revizia 1+16 la intervale de kilometri.   
    Verificarea st rii tehnice a ansamblurilor i subansamblurilor se face, dup  caz, pe vehicul, f r  
demontare. În cazul în care este necesar  demontarea total  sau par ial , ansamblurile i 
subansamblurile reparate se verific  în ateliere cu dispozitive specializate i pe standuri de prob .   
   b) Repara ii planificate   
    Repara iile planificate se execut  în societ i comerciale reparatoare sau constructoare (ateliere de 
între inere), autorizate în acest scop, cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri.   
    Locomotivele, automotoarele i ramele electrice sau diesel sunt supuse repara iilor planificate tip 
RR,  tip  RG,  tip  RGE, tip RG1, respectiv tip R7, tip R8 (denumite generic «revizii») i tip R9 la ram  
automotor Desiro-Siemens, repara ii care au ca scop restabilirea st rii de bun  func ionare i a 
capacit ii de func ionare a acestora, la parametrii prev zu i în instruc iile i prescrip iile tehnice de 
repara ie.   
    Ramele electrice de metrou tip I.V Arad sunt supuse la repara iile planificate tip RR, iar cele de tip 
Bombardier la repara iile planificate, denumite generic «revizii», prezentate în tabelul 3.1, literele D.a) 
i D.b), i anume: Revizia 16+22 la intervale de timp i Revizia 17+23 la intervale de kilometri.   
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    La vehiculele motoare modernizate, repara iile planificate ale ansamblurilor, subansamblurilor i 
instala iilor care au f cut obiectul moderniz rilor vor fi efectuate la termenele stabilite de c tre 
fabrican ii/proiectan ii echipamentelor respective.   
   2.2. Tipul reviziilor i al repara iilor planificate la care sunt supuse vagoanele de c l tori i similare i 
vagoanele de marf  Vagoanele de c l tori i similare i vagoanele de marf  sunt supuse reviziilor i 
repara iilor planificate în unit i autorizate (ateliere de între inere).   
   2.2.1. Reviziile i repara iile planificate la care sunt supuse vagoanele de c l tori i similare:   
   a) revizii planificate, f r  ridicarea cutiei vagonului de c l tori de pe osii/boghiuri. La vagoanele de 
c l tori i similare se execut  reviziile tehnice intermediare tip RTI1, RTI2, RTI3. Excep ie fac reviziile 
de tip RTI2, la care se ridic  cutia vagonului de pe boghiuri pentru dezlegarea osiilor montate în 
vederea efectu rii controlului ultrasonic total;   
   b) repara ii planificate cu ridicarea cutiei vagonului de c l tori de pe osii/boghiuri. Vagoanele de 
c l tori i similare sunt supuse repara iilor planificate de tip RTG (denumit  generic «revizie tehnic  
general »), tip RP i repara iilor generale tip RG1 i RG2. Repara ia general  tip RG2 va cuprinde în 
mod obligatoriu verificarea structurilor portante. Aceste repara ii planificate se execut  cu ridicarea 
cutiei vagoanelor de pe osii/boghiuri i au ca scop restabilirea capacit ii normale de func ionare i 
readucerea caracteristicilor tehnico-func ionale la valorile prescrise în documenta ia tehnic  de 
repara ie;   
   2.2.2. Reviziile i repara iile planificate la care sunt supuse vagoanele de marf :   
   a) revizii planificate, f r  ridicarea cutiei vagonului de marf  de pe osii/boghiuri. De in torii 
vagoanelor de marf  au obliga ia s  efectueze revizii tehnice intermediare (RRu, RIF, RIT) la 
jum tatea intervalului de RP. Reviziile tip RRu, RIF i RIT se efectueaz  f r  ridicarea cutiei vagonului 
de marf  de pe osii/boghiuri. Excep ie fac vagoanele de marf  dotate cu ro i monobloc la care revizia 
tip RRu se efectueaz  cu ridicarea cutiei vagonului de pe osii/boghiuri i dezlegarea osiilor montate în 
vederea efectu rii controlului ultrasonic total i al verific rilor dimensionale.   
    Tipul vagoanelor la care se execut  una sau mai multe dintre aceste revizii, precum i 
nomenclatorul de lucr ri pe tipuri de revizie vor fi stabilite prin specifica ii tehnice elaborate de c tre 
de in tor i avizate de c tre Autoritatea Feroviar  Român  AFER, în conformitate cu reglement rile în 
vigoare [3].   
    Pentru vagoanele de marf  care au înscris semnul "SS" i au termenul de RP mai mare de 3 ani, 
f r  a dep i îns  4 sau 6 ani, de in torul acestora este obligat s  efectueze un control intermediar 
care se poate limita la un sondaj, dac  rezultatele observate sunt satisf c toare.   
    Intervalul de timp la care se efectueaz  controlul intermediar, lucr rile care fac obiectul controlului i 
criteriile de acceptare a sondajului vor face obiectul unor specifica ii tehnice elaborate de de in tor i 
avizate de c tre Autoritatea Feroviar  Român  AFER, conform reglement rilor în vigoare [3].   
   b) repara ii planificate, cu ridicarea cutiei vagonului de marf  de pe osii/boghiuri. Vagoanele de 
marf  sunt supuse repara iilor planificate tip RP i repara iilor capitale tip RK.   
    Repara iile tip RP i repara iile tip RK se execut  cu ridicarea cutiei vagonului de pe osii/boghiuri i 
au ca scop restabilirea capacit ii normale de func ionare, readucerea parametrilor tehnico-func ionali 
la valorile prescrise în documenta ia tehnic  de repara ie pentru piesele care se repar  i în 
documenta ia tehnic  de construc ie pentru piesele care se înlocuiesc cu altele noi, similare.   
    De in torul este obligat s  adopte pentru vagoanele sale un termen de repara ie tip RP mai mic 
decât termenul de 4 sau 6 ani, în func ie de tipul vagonului, ori de câte ori condi iile de utilizare sau 
caracteristicile de construc ie impun aceast  m sur . Se recomand  aceast  m sur  pentru 
vagoanele echipate cu osii pe cuzine i i cele echipate cu frân  de tip HIK.   
    Pentru vagoanele care au stabilit  o limit  a presta iei exprimat  în tone-kilometri, de in torul 
trebuie s  in  eviden a presta iilor efectuate.   
   3. Norme pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate ale vehiculelor feroviare i 
periodicitatea acestora (ciclul)   
   3.1. Normele pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate ale vehiculelor feroviare i 
succesiunea reviziilor i repara iilor sunt prev zute în tabelele 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4.   
    Aceste norme sunt maximale, de in torii vehiculelor feroviare putând fixa intervale de timp sau 
kilometri parcur i mai mici atunci când caracteristicile tehnice ale vehiculelor i condi iile de exploatare 
o impun.   
    Intervalele la care se execut  reviziile i repara iile planificate sunt exprimate fie în unit i de timp 
(zile calendaristice, luni, ani) sau în unit i de spa iu - kilometri parcur i - care reprezint  presta ia, fie 
în unit i de timp i unit i de spa iu.   
    Pentru vehiculele feroviare la care intervalul dintre reviziile i repara iile planificate este exprimat 
atât în unit i de timp, cât i în kilometri parcur i, retragerea din circula ie, pentru efectuarea reviziilor 
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sau repara iilor planificate, se efectueaz  atunci când una dintre cele dou  norme a fost realizat  
prima.   
   3.2. Pentru a nu dep i normele de timp i de kilometri parcur i, la care sunt scadente vehiculele 
feroviare, de in torii acestora trebuie s  in  eviden a kilometrilor parcur i, a zilelor sau a lunilor 
calendaristice, pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate.   
    Pentru eviden a num rului de kilometri parcur i sau a zilelor i a lunilor calendaristice se vor utiliza 
registre de eviden  sau baze de date pentru eviden a pe calculator. Înregistr rile efectuate vor fi 
validate prin semn tura reprezentantului legal al de in torului vehiculului.   
    Pentru eviden a corect  a num rului de kilometri parcur i de vehiculele feroviare dotate cu instala ii 
pentru contorizarea parcursului în kilometri (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane dotate 
cu contoare pentru contorizarea num rului de kilometri parcur i), în situa iile când aceste instala ii se 
defecteaz , în registrele de eviden  se vor nota indica iile i seriile de fabrica ie de la ambele aparate 
indicatoare, cel defect i cel nou care îl înlocuie te pe cel defect.   
    În cazul în care se înregistreaz  perioade de sta ionare de maximum dou  luni (repara ii 
accidentale, lips  presta ii), intervalul dintre dou  revizii planificate consecutive se prelunge te cu 
num rul de zile ale perioadei de sta ionare, excep ie f când vagoanele de marf .   
    La punerea în circula ie a vehiculului, dup  o perioad  de sta ionare de dou  luni pân  la 6 luni, se 
va efectua o revizie de tipul RTI2 la vagoanele de c l tori, revizie tip R2 la locomotivele electrice, 
respectiv revizie tip 2R2 la locomotivele sau ramele diesel i va fi supus probelor i verific rilor la 
ie irea vehiculului din revizie în conformitate cu cerin ele documentului tehnic ce con ine lucr rile 
aferente.   
   3.3. Pentru vehiculele feroviare provenite atât din ar , cât i din import, altele decât cele men ionate 
în prezentul normativ feroviar, de in torii acestor vehicule feroviare vor utiliza ciclurile de revizie i 
repara ie planificat  stabilite de proiectantul sau constructorul vehiculului în cartea tehnic  sau în 
instruc iunile de între inere i reparare ale acestor vehicule, cu avizul Autorit ii Feroviare Române - 
AFER.   
   3.4. Inscrip ionarea pe cutia vehiculelor feroviare, pe p r ile laterale, a datelor referitoare la reviziile 
i repara iile planificate efectuate se face atât pentru vehiculele care circul  în trafic interna ional, cât 
i pentru cele care circul  în trafic intern în conformitate cu documenta ia de inscrip ionare i trebuie 
s  cuprind  informa ii privind periodicitatea, tipul reviziei sau repara iei planificate, luna i ultimele 
dou  cifre ale anului în care s-a efectuat revizia sau repara ia planificat  i numele codificat al 
reparatorului. Inscrip ionarea vehiculelor feroviare la care au fost efectuate revizii i repara ii 
planificate se va face în locurile prev zute pe cutia vehiculului sau a asiului i în condi iile men ionate 
în [3], [13], [14], [15] i [16].   
   3.5. La ie irea din repara ie pentru fiecare locomotiv , automotor, ram  electric  sau diesel se va 
completa cartea tehnic , iar pentru vagoane se va ine eviden a pe documente specifice conform 
reglement rilor în vigoare.   
    În cartea tehnic  se înscriu principalele caracteristici tehnice, precum i datele de baz  privind 
exploatarea i repara ia vehiculului feroviar respectiv.   
   3.6. 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 r 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 r ile tehnice ale acestora. Dup  expirarea 
perioadei de conservare, vehiculul, care a fost conservat, se introduce în exploatare numai dup  
efectuarea lucr rilor de deconservare în conformitate cu prevederile din c r ile tehnice sau 
instruc iunile de utilizare ale fabricantului, dar se vor efectua cel pu in revizii tehnice de tip RTI2 pentru 
vagoane de c l tori, tip RRu/ tip RIF/tip RIT pentru vagoanele de marf , tip R2/tip 2R2/tip R3 pentru 
locomotive i rame automotoare, cu efectuare de control ultrasonic la osiile montate i cu respectarea 
ciclului de mentenan .   

Tabelul 3.1   
 

NORME  
pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate la vehiculele feroviare motoare   

 

             

 
Nr. 
crt. 

Denumirea i tipul vehiculelor  
sau ale grupelor de vehicule 

Durata de 
serviciu 

[ani] 

Revizii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau 

km parcur i  
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RT  

[zile/mii 
km] 

R1  
[zile/mii 

km] 

R2 
[zile/mii 

km] 

2R2 
[zile/mii 

km] 

R3 
[zile/mii 

km] 

RR 
[ani/mii 

km] 

RG 
[ani/mii 

km] 

 A 
Locomotive, automotoare, rame electrice 
i diesel utilizate pe linii magistrale i 

secundare           

 1 

Locomotive electrice monofazate, cu 
redresoare necomandate, 25 KV, 50 Hz 
tip 060EA de 5100 kW i 040EC de 3400 
KW pentru serviciul de c l tori i de 
marf  

40   
60/20-

30 
120/40-

60 
240/80-

120 - - 5±1/600 10±1/1000 

 2 

Locomotive electrice monofazate, cu 
redresoare comandate, 25KV, 50 Hz tip 
060EA de 5100KV i 040EC de 3400KW, 
pentru serviciul de c l tori i de marf  
(modernizate) 

40   
60/20-

30 
120/40-

60 
240/80-

120 - - 6±1/750 12±1/1500 

 3 
Locomotive diesel cu transmisie electric  
cc-cc i ca-ca tip Co-Co i Bo-Bo pentru 
serviciul de c l tori i de marf  

35   
60/15-

25 
120/30-

50 
240/60-

100 
480/120-

200 
720/180-

280 4±1/480 8±1/960 

 4 

Locomotive diesel echipate cu motoare 
diesel General Motors, cu transmisie 
electric  cc-cc tip Co-Co pentru serviciul 
de c l tori i de marf  

35   92/- 184/- 368/- 736/- 1104/- 5±1/750 10±1/1500 

 5 Locomotive diesel cu transmisie 
hidraulic  35   

60/10-
12 

120/20-
24 

240/40-
48 

480/80-
96 - 3±1/200 6±1/400 

 6 
Locomotive diesel cu transmisie 
hidraulic  echipate cu motoare diesel 
CATERPILAR i MTU 

35   
60/10-

12 
120/20-

24 
180/40-

48 
360/80-

96 - 5±1/500 10±1/1500 

 7 
Automotoare diesel cu transmisie 
mecanic  i hidraulic  seriile 700, 900, 
1000, LVT, AM282 

35   30/8-10 60/16-
20 

120/32-
40 - - - 3±1/250 

 8 Ram  electric  tip Z 6100 i Z 6300 35   60/- 120/- 180/- - - 4/- 8/- 

 9 Rame automotoare diesel cu transmisie 
hidraulic  tip DUEWAG. 30   

30/10-
12 

90/30-
35 

180/50-
60 

360/100-
110   5±1/500 

 

             
 

Nr. 
crt. 

Denumirea i tipul 
vehiculelor  

sau ale grupelor de 
vehicule 

Durata de 
serviciu 

[ani] 

Revizii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

 

R1 
[zile/mii 

km] 

R2 
[zile/mii 

km] 

R3 
[zile/mii 

km] 

R4 
[zile/mii 

km] 

R5 
[zile/mii 

km] 

R6 
[zile/mii 

km] 

R7  
Revizia 

capital  a MD  
[ani/mii ore 
func ionare] 

R8  
Revizia 
capital   
[ani/mii 

km] 

R9  
Revizia 
capital   
[ani/mii 

km] 

 10 
Automotoare diesel 
hidraulice Desiro - 

Siemens 
30 -/10* -/20* -/40* -/80* 1/160* 2/320* 4,5/18 6/1000* 12/2000* 

 
   * Se accept  + 10% la num rul de kilometri parcur i.   
 

           

 Nr. 
crt.  

Denumirea i tipul vehiculelor 
sau ale grupelor de vehicule  

Durata de 
serviciu [ani]  

Revizii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

Repara ii planificate. Norma 
de timp sau km parcur i  

 

RT  
[zile/mii 

km] 

R1 
[zile/mii 

km] 

R2 
[zile/mii 

km] 

2R2 
[zile/mii 

km] 

R3 
[zile/mii 

km] 

RR* 
[ani/mii km] 

RG* 
[ani/mii km] 

 B 
Locomotive utilizate pentru 
efectuarea serviciului de 
manevr  feroviar          

 1 Locomotive electrice, orice tip 40 60/- 120/- 360/- - - 5±1/- 10±1/- 
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 2 Locomotive diesel electrice orice 
tip 35 60/- 180/- 360/- 720/- 1080/- 4±1/- 8±1/- 

 3 Locomotive diesel hidraulice 
orice tip 35 60/- 180/- 360/- 720/- - 3±1/- 6±1/- 

 4 Locomotive diesel cu transmisie 
mecanic  tip LDM, BDM 35 60/- 120/- 240/- - - 3±1/- 6±1/- 

 

           

 Nr. 
crt.  

Denumirea i tipul vehiculelor sau 
ale grupelor de vehicule  

Durata de 
serviciu 

[ani]  

Revizii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

Repara ii planificate. Norma 
de timp sau km parcur i  

 

RT  
[zile/mii 

km] 

R1 
[zile/mii 

km] 

R2 
[zile/mii 

km] 

2R2 
[zile/mii 

km] 

R3 
[zile/mii 

km] 

RR* 
[ani/mii km] 

RG* 
[ani/mii km] 

 C 
Locomotive, automotoare cu 
utilizare temporar  (transport 
tehnologic, turism, alte activit i)         

 1 Locomotive electrice tip 060EA de 
5100KW i 040EC de 3400KW 40 60/- 180/- 360/- - - 5±1/500 10±1/1000 

 2 Locomotive diesel cu transmisie 
electric  tip 060DA 35 60/4 180/12 360/24 720/48 1080/72 4±1/400 8±1/800 

 3 Locomotive diesel cu transmisie 
hidraulic  35 60/4 180/12 360/24 720/48 - 3±1/200 6±1/400 

 4 Automotoare pe 2 i 4 osii 35 60/8-10 120/16-
20 

240/32-
40 - - 1+0,5/75 2±1/150 

 
   * Norma de timp se poate majora astfel:   
   - la nr. crt. 1: 7 ani pentru RR i 14 ani pentru RG;   
   - la nr. crt. 2: 6 ani pentru RR i 12 ani pentru RG;   
   - la nr. crt. 3: 5 ani pentru RR i 10 ani pentru RG (inclusiv nr. crt. B/4);   
   - la nr. crt. 4: 3 ani pentru RR i 6 ani pentru RG.   
 

          
 

Nr. 
crt. 

Denumirea i tipul vehiculelor 
sau ale grupelor de vehicule 

Durata de 
serviciu [ani] 

Revizii planificate.  
Norma de timp sau kilometri parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau km 

parcur i  

 

Revizia 
planificat  

mic  
RP4 [zile/mii 

km] 

Revizia 
planificat  

medie  
RP2 [zile/mii 

km] 

Revizia 
planificat  

mare  
RP1 [zile/mii 

km] 

RR  
[ani/mii 

km] 

RGE  
[ani/mii 

km] 

RG1  
[ani/mii 

km] 

 5 

Locomotive cu tender cu abur 
ecartament normal din seriile 
140000; 
150000; 230000; 231000 i 
ecartament îngust seriile 764050 
i 

7642000 

40 60/3-4 120/6-8 240/12-16 2/36-48 4/72-96 8/144-
200 

 

        
 Nr. 
crt. Denumirea i tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule 

Durata 
de serviciu 

[ani] 

Revizii planificate 
Repara ii planificate 

 
R1 

[mii km] 
R2 

[mii km] 
R3 

[mii km] 
RR 

[mii km] 

 D Rame electrice de metrou      

 1 Rame electrice de metrou (REM) tip I.V Arad cod 239 40 0,6±10% 7±10% 14±10% 150±10% 

 2 Rame electrice de metrou REM IVA TIP 2 40 0,6±10% 7±10% 14±10% 150±10% 

 3 Rame electrice de metrou tip BM (Bombardier) 30 Conform tabelelor a) i b) de mai jos  
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   a) Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de timp (zile, luni, ani)   
 

                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 

Revizia 
la 7 
zile 

Revizia 
la 1 
lun  

Revizia 
la 2 
luni 

Revizia 
la 3 
luni 

Revizia 
la 4 
luni 

Revizia 
la 6 
luni 

Revizia 
la 1 an 

A 

Revizia 
la 1 an 

B 

Revizia 
la 1 an 

C 

Revizia 
la 

1 an D 

Revizia 
la 2 ani 

Revizia 
la 2,5 
ani 

Revizia 
la 3 ani 

Revizia 
la 4 ani 

Revizia 
la 5 ani 

Revizia 
la 6 ani 

Revizia 
la 7,5 
ani 

Revizia 
la 8 ani 

Revizia 
la 10 
ani 

Revizia 
la 15 
ani 

Revizia
la 16 
ani 

 
   b) Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de km parcur i   
 

                     
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Revizia 
la 

15000 
km 

Revizia 
la 

20000 
km 

Revizia 
la 

25000 
km 

Revizia 
la 

30000 
km 

Revizia 
la 

50000 
km 

Revizia 
la 

100000 
km A 

Revizia 
la 

100000 
km B 

Revizia 
la 

100000 
km C 

Revizia 
la 

100000 
km D 

Revizia 
la 

125000 
km 

Revizia 
la 

150000 
km 

Revizia 
la 

200000 
km 

Revizia 
la 

300000 
km 

Revizia 
la 

400000 
km 

Revizia 
la 

400000 
km B 

Revizia 
la 

500000 
km 

Revizia 
la 

600000 
km 

Revizia 
la 

670000 
km 

Revizia 
la 

900000 
km 

Revizia 
la 

1000000 
km + 
5% 

Revizia 

1200000

 
   NOTE:    
   1. La unele ansambluri i subansambluri ale ramelor electrice de metrou tip BM reviziile se execut  
la norm  de timp, iar la altele la norm  de kilometri parcur i.   
    Atunci când normele de timp i kilometri parcur i sunt apropiate, pentru reducerea imobiliz rii, 
reviziile se efectueaz  simultan astfel încât s  nu fie dep it  niciuna din norme. Exemplu: dac  la 
Revizia de 3 luni rama de metrou a realizat un parcurs de 48.000 km, atunci se execut  atât procesul 
tehnologic corespunz tor reviziei la 3 luni, cât i procesul tehnologic corespunz tor reviziei la 50.000 
km.   
   2. Literele A, B, C, D diferen iaz  lucr rile care se efectueaz  la subansamble ale vagoanelor 
motoare i/sau nemotoare.   
 

Tabelul 3.2   
 

NORME  
pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate la vagoanele de c l tori i similare   

 

           
 Nr. 
crt. Denumirea i tipul vehiculului feroviar 

Durata 
de 

serviciu 
[ani] 

Revizii planificate.  
Norma de timp sau km 

parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

 

RTI1 
[luni/mii 

km*] 

RTI2 
[luni/mii 

km*] 

RTI3 
[luni/mii 

km*] 

RTG 
[ani/mii 

km*] 

RP 
[ani/mii 

km*] 

RG1 
[ani/mii 

km*] 

RG2 
[ani/mii 

km*] 

 A 
Vagoane pentru transport c l tori i echivalente 
de inute de operatori de transport feroviar de 
c l tori         

 1 

Vagoane de c l tori compartimentat sau de tip 
salon, vagoane de construc ie special  (restaurant, 
bar-bistro, de dormit, cu et ), vagoane de serviciu 
(po tal, de bagaje, de bagaje cu compartiment 
po tal, furgon pentru transport automobile), 
înzestrate cu frân  automat  de mare putere cu 
ac iune rapid , echipat cu boghiuri i osii montate 
cu ro i monobloc i discuri de frân , cu viteza 
maxim  înscris  pe vagon de 160 km/h sau mai 
mare 

40 
6 ± 

1,5/100 
+ 150 

12 ± 
1,5**/200 

+ 250 

18 ± 
1,5/300 
+ 350 

2 ± 3 
luni/500 - 9 ± 

1/2250 
18 ± 

2/4500 
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 2 

Vagoane de c l tori compartiment sau de tip salon, 
vagoane de construc ie special  (restaurant, bar-
bistro, de dormit, cu et ), vagoane de serviciu 
(po tal, de bagaje, de bagaje cu compartiment 
po tal, furgon pentru transport automobile), 
înzestrate cu frân  automat  de mare putere cu 
ac iune rapid , echipate cu boghiuri cu viteza 
maxim  înscris  pe vagon pân  la 140 km/h sau 
mai mare (f r  a dep i 160 km/h) 

40 12 ± 
1,5/- 

18 ± 
1,5**/- 

24 ± 
1,5/- - 2,5 ± 3 

luni/- 
7,5 ± 3 
luni/- 

15 ± 3 
luni/- 

 3 Vagon suburban, vagon etajat individual i tren 
etajat cuplu 40 - 18 ± 

1,5**/- 
24 ± 
1,5/- - 2,5 ± 3 

luni/- 
7,5 ± 3 
luni/- 

15 ± 3 
luni/- 

 4 Vagoane pentru înc lzirea trenurilor de c l tori 
WIT*** 40 12/- 24**/- 36/- - 4/- - 16/- 

 5 Vagoane laborator, indiferent de administra ia 
proprietar  i tipul de m sur tori 40 12/- 24**/- 36/- - 4/- - 16/- 

 6 Vagon cu et  înso itor tren RO-LA ****  6 ± 1,5/- 12 ± 
1,5**/- 

18 ± 
1,5/- 3/- - 6/-  

 
   NOT :    
    La pozi iile 2, 3, 4, 5 perioada la care se vor efectua reviziile i repara iile se poate majora sau 
mic ora cu 1,5 luni (± 1,5 luni), respectiv 3 luni (± 3 luni).   
    ___________   
   * Norma în kilometri se aplic  numai în cazul vagoanelor echipate cu dispozitiv electronic pentru 
contorizarea i memorarea kilometrilor parcur i.   
   ** Se execut  cu ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri pentru efectuarea controlului ultrasonic 
total al osiilor montate.   
   *** Se efectueaz  reviziile de tip RTI1, RTI2 i RTI3, alternativ la interval de 12 luni între dou  
repara ii de tip RP, succesiunea va fi: RTI1, RTI2, RTI3, RTI2, RTI3.   
   * ** Repara iile planificate RG1 i RG2 de la vagoanele cu et  RO-LA sunt identice.   
 

Tabelul 3.3   
 

Norme pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate la vagoanele de marf    
 

       

 Nr.  
crt. Denumirea i tipul vehiculului feroviar 

Durata  
de 

serviciu  
(ani) 

* Revizii tehnice 
intermediare (RRu, 

RIF, RIT)  
Norma de timp sau 

km parcur i 

Repara ii planificate  
Norma de timp sau 

km parcur i 

 (ani/mii km) 
RP  

(ani/mii 
km) 

RK  
(ani/mii 

km) 

 A. Vagoane care au caracteristicile constructive în conformitate cu [6], 
anexa 11 la instruc iuni, cap. I, pct. 1÷6a), 6b) -    

 1. Vagoane acoperite cu pere i culisan i, pe dou  osii (3 pere i transversali 
mobili pentru compartimentare), seria Hbbillnss 40 3/- 6/- 12/- 

 2. Vagon acoperit de tip special cu pere i culisan i, pe dou  osii (6 pere i 
transversali mobili de compartimentare), seria Hbikklls 40 3/- 6/- 12/- 

 3. Vagoane-platform  cu prelat  mobil  i pere i de cap t fic i, pe 4 osii, 
seria Rils 40 3/- 6/- 12/- 

 4. Vagoane-platform  cu prelat  mobil  i pere i de cap t fic i, pentru 
transport rulouri de tabl , pe 4 osii, seria Shimmns 40 3/- 6/- 12/- 

 5. Vagoane-platform  cu plan eu coborât, pe 4 osii, pentru transport 
combinat, seria Sdgkkms 40 3/- 6/- 12/- 

 6. Vagoane speciale cu desc rcare prin gravita ie, pe 4 osii, seria Uagps 40 3/- 6/- 12\- 
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 7. Vagoane speciale pentru transporturi negabaritice, pe 4 osii, seria 
Uaaikks 40 3/- 6/- 12/- 

 8. Vagoane speciale pentru transporturi negabaritice, pe 6, 8, 10 sau 20 de 
osii, seria Uaai 40 3/- 6/- 12/- 

 9. Vagoane speciale, de uz administrativ, seriile Uwbc, Uwdp i Uwman 40 3/- 6/- 12/- 

 10. Vagoane speciale pe 4 osii, cu desc rcare cu fluid sub presiune, pentru 
transport produse pulverulente, seriile Ucs i Uacs 40 3/- 6/- 12/- 

 11. Vagoane-platform  specializate pentru transport containere, pe dou  osii, 
seria Lgns 40 3/- 6/- 12/- 

 12. Vagon acoperit, pe 4 osii, seriile Gas i Gags 40 3/- 6/- 12/- 

 13. Vagoane cu desc rcare prin gravita ie masiv  bilateral  simultan , pe 4 
osii, seria Tals 40 3/- 6/- 12/- 

 14. Vagoane-platform  cu pere i frontali rabatabili i epu e, pe 4 osii, seriile 
Rsi, Rmms, Rmmp i Roos 40 3/- 6/- 12/- 

 15. Vagoane-platform  cu pere i frontali rabatabili i epu e amenajate pentru 
transport containere, pe 4 osii, seria Rgs 40 3/- 6/- 12/- 

 16. Vagoane-platform  specializate pentru transport containere, pe 4 osii, 
seria Sgs 40 3/- 6/- 12/- 

 17. Vagoane descoperite cu u i laterale, pe 4 osii, seria Eaos 40 3/- 6/- 12/- 

 18. Vagoane descoperite basculate lateral, f r  u i laterale, pe 4 osii, seria 
Eam 40 3/- 6/- 12/- 

 19. Vagoane descoperite cu desc rcare prin gravita ie, cu trape în podea i 
u i laterale, pe 4 osii, seria Eacs 40 3/- 6/- 12/- 

 20. Vagoane descoperite de tip special, cu desc rcare prin gravita ie 
(bunc r), pe 4 osii, seria Faccs 40 3/- 6/- 12/- 

 21. Vagoane descoperite de tip special, cu desc rcare prin gravita ie, pe 4 
osii, seria Fals 40 3/- 6/- 12/- 

 22. Vagoane-cistern , pe 4 osii, seria Za 40(32**) 3/- 6/- 12/- 

 23. Vagoane-cistern , pe dou  osii, seria Z 40(32**) 3/- 6/- 12/- 

 24. Vagoane acoperite, pe dou  osii, seriile Gbs, Gbgs i Ggs 40 3/- 6/- 12/- 

 25. Vagoane descoperite, pe dou  osii, seriile Es i Esx 40 3/- 6/- 12/- 

 26. Vagoane refrigerante, pe dou  osii, seriile Ibbhs, Ibbehs i Ibbehqs 40 3/- 6/- 12/- 

 27. Vagoane-platform  cu pere i rabatabili i epu e, pe dou  osii, seria Ks 40 3/- 6/- 12/- 

 28. Vagoane-platform  de tip special, pentru transport pachete de tabl , pe 
dou  osii, seria Lst 40 3/- 6/- 12/- 

 29. Vagoane-platform  articulate de tip special, pe 2+2 osii, seria Laads 40 3/- 6/- 12/- 

 30. Vagoane descoperite de tip obi nuit cu basculare lateral , pe 4 osii, seriile 
Eakkmos i Eaklmo 40 3/- 6/- 12/- 

 31. Vagoane descoperite de tip special cu desc rcare controlat  prin 
gravita ie, bilateral alternativ, axial jos, pe 4 osii, seria Faccpps 40 3/- 6/- 12/- 

 32. Vagoane-platform  cu plan eu coborât, pe 10 osii, pentru transport 
combinat, seria Saadkms 40 *** 

 B. 
Vagoane care nu respect  una sau mai multe dintre caracteristicile 
constructive men ionate în [6], anexa 11 la instruc iuni, cap. I, pct. 1÷ 
6a), 6b) 

- 2/- 4/- 8/- 
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 C. Vagoane care au caracteristicile constructive conform [6], anexa 11 
la instruc iuni, cap. II, pct. 1, 2, 3, 4, 5 - 

Pentru vagoanele a 
c ror durat  

de valabilitate din 
chenarul de 

între inere este mai 
mare de 3 ani, 

dar nu mai mare de 6 
ani, 

de in torul este 
obligat s  

efectueze un control 
intermediar 

care se poate limita 
la un sondaj, 

dac  rezultatele 
observate sunt 

satisf c toare [6] 

Se stabile te de c tre 
de in tor în 

conformitate cu 
subpct. 2.2.2 lit. a) 

paragraful 4 din 
prezentul normativ 

feroviar 

 D. 

Vagoane pentru trenurile de interven ie i ajutor de inute de 
Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea 
Comercial  de Transport cu Metroul Bucure ti "METROREX" - S.A. 
(vagoane cu rulaj redus, 15.00020.000 km/an) 

- - - - 

 1. Vagoane acoperite, pe 4 osii, seriile Gags i Gagm 40 5/75 10/150 20/300 

 2. Vagoane descoperite, pe 4 osii, cu plan eu fix, seriile Eaos, Eawx, Esw i 
Eswx 40 5/75 10/150 20/300 

 3. Vagoane cu desc rcare prin gravita ie (tip gondol ), pe 4 osii, seria Eacs 40 5/75 10/150 20/300 

 4. Vagoane-platform , pe 4 osii, seriile Rsi, Rgs, Rmns i Rms 40 5/75 10/150 20/300 

 5. Vagoane acoperite, pe dou  osii, seriile Ggs, Gbs i Ggkklm 40 5/75 10/150 20/300 

 6. Vagoane descoperite, pe dou  osii, seria Ks 40 5/75 10/150 20/300 

 7. Vagoane descoperite, pe dou  osii, seria Ks, utilizate ca vagon de 
interven ie 40 5/75 10/150 20/300 

 8. Vagoane-cistern , pe dou  i 4 osii, seria Z 40 5/75 10/150 20/300 

 9. Vagoane descoperite pe dou  osii, seria Fsx 40 5/75 10/150 20/300 

 10. Vagoane de marf  dozator pe 4 osii, seriile Faccs i Faccpps 40 5/75 10/150 20/300 

 11. Vagoane pentru transport tractoare, pe dou  osii, seria Laads 40 5/75 10/150 20/300 

 12. 
Vagoane speciale seriile Uw (Uv, Uwa, Uwadp, Uwaom, Uwas, Uwaff, 
Uwata, Uwbr, Uwbc, Uwdp, Uwltc, Uwma, Uwman, Uwmp, Uwpz, Uwsmc, 
Uwta, Uwtsae, Uwu, Uwz) 

40 5/75 10/150 20/300 

 
   * Reviziile tehnice intermediare: RRu , RIF, RIT sunt revizii obligatorii. Se efectueaz  la solicitarea 
de in torului vagonului în func ie de tipul m rfii transportate, de dotarea vagoanelor cu diverse 
instala ii, regimul de exploatare al vagonului etc.   
    RRu i RIF se efectueaz  la vagoanele care au un regim de exploatare mai greu (transport  m rfuri 
pulverulente, desc rcare prin gravita ie) i au stabilit  o limit  a presta iei exprimate în tone-kilometri; 
RIT se efectueaz  la vagoanele dotate cu diverse instala ii auxiliare (frigorifice, de desc rcare sub 
presiune etc.).   
   ** Valabil pentru vagoane destinate transportului de produse corozive i gaze comprimate sau 
lichefiate, precum i pentru cisternele cu rezervorul din aluminiu. Ciclurile de revizii i repara ii se 
refer  numai la asiu, aparatul de rulare, legare, trac iune, tamponare. Reviziile i repara iile cisternei 
(rezervorului) montat pe vagon se efectueaz  conform prescrip iilor Inspec iei de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat - I.S.C.I.R. specifice, în vigoare.   
   *** Ciclul de revizie i repara ie planificate este stabilit de proiectantul vagonului i este cuprins în 
"Manualul utilizatorului" nr. 6003046/06.2004, prezentat în tabelul de mai jos. Reviziile i repara iile 
constau în: inspec ie preventiv  -- IP, revizie i repara ie principale - RPr. În cadrul acestora se 
efectueaz  inspec ii de tip A, de tip B i de tip C.   
   NOT :    
    Vagoanele cuprinse în tabel la punctul A vor efectua repara iile de tip RP i tip RK la norma de timp: 
6±3 luni, respectiv 12±3 luni, conform prevederilor din [3].   



  
 

15 

 
                
 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Tipul 

reviziei 

IP tip 
A 

90.000 
km 

Revizie 
tip A 

180.000 
km 

IP tip A 
270.000 

km 

Revizie 
tip A 

360.000 
km 

IP tip B 
450.000 

km 

Revizie 
tip A 

540.000 
km 

IP tip A 
630.000 

km 

Revizie 
tip A 

720.000 
km 

IP tip A 
810.000 

km 

Revizie 
tip B 

900.000 
km 

IP tip A 
990.000 

km 

Revizie 
tip A 

1.800.000 
km 

IP tip A 
1.170.000 

km 

RPr tip A 
1.260.000 

km 

 

                Nr. crt. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Tipul 
reviziei 

IP tip C 
1.350.000 

km 

Revizie 
tip A 

1.440.000 
km 

IP tip A 
1.530.000 

km 

Revizie 
tip A 

1.620.000 
km 

IP tip A 
1.710.000 

km 

Revizie 
tip B 

1.800.000 
km 

IP tip A 
1.890.000 

km 

Revizie 
tip A 

1.980.000 
km 

IP tip A 
2.070.000 

km 

Revizie 
tip A 

2.160.000 
km 

IP tip B 
2.250.000 

km 

Revizie 
tip A 

2.340.000 
km 

IP tip A 
2.430.000 

km 

Revizie 
tip A 

2.520.000 
km 

IP tip A 
2.610.000 

km 

 
Tabelul 3.4   

 
NORME  

pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate ale vehiculelor feroviare utilizate pentru prestarea 
unor activit i feroviare speciale**   

 

              
 

Nr. 
crt.  

Denumirea i tipul 
vehiculului feroviar  

Durata de 
serviciu 

[ani]  

Revizii planificate.  
Norma de timp sau kilometri parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

 RIF 
[ani/mii 

km] 

RT 
[luni/ore] 

R1 
[luni/ore] 

R2 
[luni/ore] 

RP RR RG 

 [ani/ore] [ani/mii 
km] [ani/ore] [ani/mii 

km] [ani/ore] [ani/mii 
km] 

 A Macarale feroviare 
i pluguri de z pad  - - - - - - - - - - - 

 1 

Macarale feroviare 
tip EDK 80, EDK 
500, EDK 750, EDK 
1000, 
EDK 2000 

40 - 1/100 3/300 12/1200 10/6000 - 20/12000 - 40/24000 - 

 2 Pluguri de z pad  
tip PZH 40 - 12*/- 36*/- 72*/- - - 9/6500 - 18/13000 - 

 3 Pluguri de z pad  
tip WPZ 40  12*/- 36*/- 72*/- 9/6500 - - - 18/13000 - 

 B Vagoane de uz 
administrativ - - - - - - - - - - - 

 1 

Vagoane seria Uv, 
Uy, Uw provenite din 
vagoanele de marf  
seriile G, K, R, Z 

40 5/75 - - - - 10/150 - - - - 

 2 

Vagoane seria Uy, 
Uw provenite din 
vagoanele de 
c l tori i 
similare, seriile A, B, 
T, F, WLA, WLB 

40 5/75 - - - - 10/150 - - - - 

 

              
 

Nr. 
crt.  

Denumirea i tipul 
vehiculului feroviar  

Durata 
de 

serviciu 
[ani]  

Revizii planificate.  
Norma de timp sau kilometri parcur i  

Repara ii planificate.  
Norma de timp sau km parcur i  

 RIF  
[ani/mii 

km]  

RT  
[ani/mii 

km]  

R1  
[luni/ore] 

R2  
[luni/ore] 

RP  RR  RG  

 [ani/ore] [ani/mii 
km] [ani/ore] [ani/mii 

km] [ani/ore] [ani/mii 
km] 

 C 

Vagoane din trenul de 
comandament, 
guvernamental i 
vagoane din trenul de 
epoc  

- - - - - - - - - - - 
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 1 
Vagoane din trenul de 
comandament i din 
trenul guvernamental 

40 - 3/50 - - - 6/100 - - - - 

 2 

Vagoane din 
compunerea trenurilor 
de epoc  pentru scop 
turistic 

40 - 5/75 - - - 10/150 - - - - 

 
   * Reviziile planificate se efectueaz  pân  la 15 octombrie a anului în care sunt planificate.   
   ** Macaralele feroviare (partea de vehicul feroviar), plugurile de z pad , vagoanele din trenul 
guvernamental, de comandament i de epoc , vagoanele de uz administrativ sunt vehicule feroviare 
speciale cu utilizare temporar ; perioada de men inere în exploatare este stabilit  în func ie de starea 
tehnic  i gradul de utilizarea al acestora de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, la solicitarea 
de in torului.   
    Ansamblurile i subansamblurile din componen a instala iilor cu ridicare ale macaralelor feroviare se 
revizuiesc i se repar  în conformitate cu prevederile reglement rilor stabilite de autoritatea 
competent .   
 
   4. Stabilirea lucr rilor care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor i repara iilor 
planificate   
   4.1. Stabilirea lucr rilor care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare   
    Lucr rile care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare se stabilesc în func ie 
de:   
   - tipul i complexitatea vehiculului feroviar;   
   - concep ia tehnic  a ansamblurilor i subansamblurilor componente din punctul de vedere al 
mentenan ei (accesibilitate, modularitate, u urin  în demontare);   
   - tipul reviziei planificate;   
   - gradul de dotare a vehiculelor cu instala ii pentru diagnosticarea st rii tehnice în circula ie;   
   - gradul de dotare a atelierelor cu standuri, dispozitive i aparatur  specializat  pentru verificarea 
st rii tehnice a ansamblurilor i subansamblurilor vehiculelor;   
   - prevederile instruc iunilor de între inere, control i verificare ale ansamblurilor i subansamblurilor 
vehiculelor feroviare, elaborate de constructor/proiectant.   
    Lucr rile reviziilor de rang superior (R2) includ lucr rile reviziilor de rang inferior (R1).   
    La reviziile planificate care se efectueaz  în unit ile autorizate se execut , de regul , verificarea 
st rii tehnice f r  demontare sau cu demontare par ial  a principalelor ansambluri i subansambluri 
implicate în siguran a circula iei (aparat de rulare, elemente componente ale suspensiilor, elementele 
de leg tur  boghiu-cutie, aparatul de trac iune i legare, tampoanele), verificarea jocurilor mecanice la 
boghiu i cutie, la timoneria frânei, verificarea gabaritului, verificarea func ional  la: instala ia de frân , 
instala iile de siguran  i vigilen , instala ia de control punctual al vitezei, instala ia de m surare i 
înregistrare/vizualizare a vitezei, instala ia acustic , instala ia de tergere a geamurilor frontale, 
instala ia de ungere a buzei bandajului, instala ia de nisipare.   
    În func ie de rezultatele constat rilor se efectueaz  lucr ri de readucere a parametrilor i 
caracteristicilor în limitele prescrise în instruc iile sau normele tehnice feroviare specifice prin reglaje 
pe vehicul sau prin demontarea subansamblurilor de pe vehicul i verificarea în ateliere, utilizând 
standuri i dispozitive specializate atestate conform reglement rilor în vigoare.   
    De asemenea, în cadrul proceselor de revizie se efectueaz  la vehiculele feroviare motoare 
completarea cu materiale consumabile a instala iilor de ungere (ulei, unsori) a instala iei de nisipare 
(nisip), a instala iilor de r cire (ap ).   
    Lucr rile referitoare la subansamblurile implicate în siguran a circula iei se execut  obligatoriu la 
toate tipurile de revizie.   
    Profilul de rulare al ro ilor osiilor montate (vehicule motoare) se m soar  i rezultatele m sur torilor 
se înregistreaz  cel pu in odat  la 30 de zile calendaristice, cu ocazia uneia din reviziile tehnice.   
    Lucr rile care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor planificate trebuie s  fac  
obiectul unor nomenclatoare de lucr ri întocmite pentru fiecare tip de revizie i tip de vehicul sau grup 
de vehicule. Nomenclatoarele de lucr ri trebuie s  con in  pentru fiecare ansamblu i subansamblu 
cel pu in urm toarele date:   
   a) denumirea ansamblului/subansamblului revizuit;   
   b) locul unde se efectueaz  revizia (pe vehicul, în atelier);   
   c) lucr rile ce trebuie efectuate precizând:   
   - lucr rile preg titoare;   
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   - în ce const  lucrarea (demontare, control vizual, m surare dimensional , verificare pe stand, 
reglare, ajustare, prelucr ri mecanice, cânt rire, ungere, calibrare, înregistrare diagrame, înlocuire);   
   - modul în care trebuie s  se procedeze pentru eliminarea eventualelor neconformit i;   
   - parametrii i caracteristicile ce se m soar /verific  i criteriile de acceptare;   
   d) parametrii i caracteristicile a c ror valoare trebuie înregistrat .   
   4.2. Stabilirea lucr rilor care trebuie efectuate la repara iile planificate ale vehiculelor feroviare   
    Lucr rile care trebuie efectuate la repara iile planificate se stabilesc inând seama de anumite 
criterii, cum ar fi: sistemul de reparare adoptat, necesitatea înlocuirii cu componente noi, starea 
tehnic  a vehiculului feroviar, durata de via , complexitatea vehiculului, volumul lucr rilor de 
modernizare, tipul repara iei efectuate.   
   4.2.1. Sistemul de reparare adoptat, respectiv:   
   a) efectuarea repara iei în sistemul agregatelor i subansamblurilor de schimb (înlocuirea tuturor 
ansamblurilor i subansamblurilor cu altele noi sau reparate, existente într-un stoc dinainte stabilit pe 
baza unor calcule tehnico-economice, cu luarea în considerare a num rului de vehicule reparate, a 
duratelor de via  ale ansamblurilor i subansamblurilor, a fiabilit ii i disponibilit ii vehiculelor;   
   b) efectuarea repara iilor prin demontarea de pe vehicul a tuturor ansamblurilor i subansamblurilor, 
urmat  de demontarea acestora în ateliere specializate, constatarea, sortarea pieselor (în piese care 
se pot recondi iona i piese care se rebuteaz ), recondi ionarea/înlocuirea pieselor i 
subansamblurilor, montare, probe i încerc ri pe flux, probe pe standuri i dispozitive specializate, 
încerc ri i verific ri finale ale vehiculului reparat, apoi montarea pe vehicul;   
   c) efectuarea unor repara ii concomitent cu înlocuirea unor ansambluri i subansambluri noi, similare 
sau modernizate.   
   4.2.2. Necesitatea înlocuirii obligatorii cu piese, subansambluri i materiale noi, identice, a 
urm toarelor categorii de piese, subansambluri i materiale:   
   a) piesele cu defecte sau cu uzuri ce dep esc limitele admise prescrise în documentele de referin  
men ionate în specifica iile tehnice pentru repararea vehiculelor i care nu pot fi recondi ionate;   
   b) piesele de unic  folosin : garnituri de orice fel utilizate în toate instala iile vehiculelor, elementele 
de asigurare a asambl rilor mecanice ( aibe, piuli e, plinturi), elementele metal-cauciuc sau cauciuc;   
   c) piese i subansambluri de uzur  (perii de c rbune, sabo i de frân , segmen ii pistoanelor de la 
motoarele diesel i de la compresoare. Se impune înlocuirea total  a acestora, întrucât înlocuirea 
par ial  ar conduce la func ionarea necorespunz toare a subansamblurilor din care fac parte;   
   d) lubrifian i (unsori, uleiuri);   
   e) înlocuirea acelor piese i subansambluri prev zute a fi înlocuite prin instruc iile i normele tehnice 
pentru repararea vehiculelor feroviare.   
   4.2.3. Starea tehnic  a vehiculului feroviar. La repara iile tip RG i tip RK, a c ror scaden  este în 
apropierea duratei de serviciu stabilite în cadrul normativului, se execut  obligatoriu lucr rile pentru 
verificarea structurii de rezisten  a vehiculelor, respectiv cutie, asiu (sablare pentru determinarea 
coroziunii, controlul cordoanelor de sudur , verific ri dimensionale pentru determinarea deforma iilor). 
În func ie de rezultatul acestor verific ri, de in torul va lua decizia privind casarea, repararea pentru 
prelungirea duratei normale de func ionare, conform reglement rilor în vigoare, sau modernizarea 
vehiculului feroviar.   
   4.2.4. Duratele de via  i nivelul tehnic i tehnologic de fabrica ie a ansamblurilor i 
subansamblurilor din componen a vehiculelor, stabilite de proiectantul vehiculului, vor determina 
complexitatea lucr rilor de verificare prin demontare a respectivelor ansambluri i subansambluri.   
   4.2.5. Volumul lucr rilor de modernizare a vehiculelor feroviare. Cu ocazia efectu rii repara iilor 
planificate, în special la repara iile tip RG i tip RK, de in torii vehiculelor pot solicita efectuarea unor 
lucr ri de modernizare a vehiculelor pentru cre terea fiabilit ii i disponibilit ii vehiculului, precum i 
pentru prelungirea duratei normale de func ionare în conformitate cu legisla ia în vigoare.   
   4.2.6. Num rul i complexitatea ansamblurilor i subansamblurilor ce intr  sub inciden a altor 
autorit i (recipien ii vagoanelor-cistern , recipien ii sub presiune, dispozitivele i mijloacele de 
m surare aflate sub inciden  metrologic ).   
    Aceste ansambluri sau subansambluri trebuie reparate de c tre operatori economici autoriza i i, 
dup  o documenta ie avizat , de autorit ile competente sub inciden a c rora se afl .   
   4.2.7. Necesitatea înlocuirii unor piese i materiale care au dep it durata de via  prescris  sau 
durata de depozitare prescris , înainte de punerea în circula ie a vehiculelor cu rulaj redus (cu durata 
mare de sta ionare) men ionate în tabelele 3.3 lit. D i 3.4.   
   4.2.8. Tipul repara iei efectuate   
    Lucr rile de la orice repara ie de rang superior includ lucr rile de la orice repara ie de rang inferior.   
    Lucr rile care trebuie efectuate în cadrul proceselor de reparare a vehiculelor feroviare trebuie s  
fac  obiectul unor nomenclatoare de lucr ri elaborate pentru fiecare tip de repara ie i fiecare 
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tip/categorie de vehicul i care trebuie s  con in  pentru fiecare ansamblu i subansamblu cel pu in 
urm toarele elemente:   
   a) lucr ri preg titoare pentru introducerea vehiculului în repara ie;   
   b) enumerarea ansamblurilor i subansamblurilor. Pentru ansamblurile i subansamblurile ce se 
demonteaz  de pe vehicul se precizeaz  locul unde se transport  pentru reparare (în atelierul din 
societatea reparatoare sau trimiterea la alt  societate reparatoare);   
   c) lucr rile de demontare a ansamblurilor i subansamblurilor, precizând nivelul pân  la care se 
demonteaz ;   
   d) sp larea, cur area pieselor i subansamblurilor componente;   
   e) constatarea pieselor i subansamblurilor:   
   - aspectare vizual ;   
   - control nedistructiv (control ultrasonic, control cu lichide penetrante, control magnetic);   
   - m sur tori dimensionale, înregistr ri ce trebuie efectuate;   
   - sortare piese i subansambluri, izolarea celor necorespunz toare.   
   f) precizarea modului de reparare:   
   - recondi ionare, cu men ionarea metodei;   
   - reglare, ajustare;   
   - înlocuire ansamblu/subansamblu/pies  cu unul/una nou/nou  sau reparat( ), identic sau 
modernizat( ).   
   g) montare ansambluri, subansambluri, reglare, ungere, preg tire pentru încerc ri i probe;   
   h) încerc ri i probe pe standuri i dispozitive specializate, înregistr ri ce trebuie efectuate;   
   i) montare pe vehicul, verific ri func ionale pe vehicul;   
   j) încerc ri ale vehiculului reparat, înregistr ri:   
   - încerc ri la post fix (standuri);   
   - încerc ri de cas ;   
   - încerc ri în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane de c l tori)   
   5. Documenta ia tehnic  privind reviziile i repara iile planificate ale vehiculelor feroviare   
    Vehiculele feroviare trebuie s  fie revizuite i reparate pe baza unei documenta ii tehnice care 
trebuie s  con in :   
   a) caietul de sarcini, elaborat de de in torul vehiculului feroviar, care s  prevad  cerin ele pentru 
reviziile sau repara iile planificate ale vehiculelor feroviare;   
   b) specifica ia tehnic  pentru reviziile sau repara iile planificate ale vehiculelor feroviare, elaborat  
de executantul lucr rilor de revizie sau repara ie pe baza caietului de sarcini elaborat de de in torul 
vehiculului feroviar i a documentelor de referin  men ionate în acesta;   
   c) documenta ia tehnic  de execu ie (în cazul repara iilor cu modernizare).   
    Documentele men ionate mai sus trebuie s  aib  acordul de in torului i s  fie avizate de c tre 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER conform [25].   
   5.1. Structura caietului de sarcini pentru revizii i repara ii planificate la vehiculele feroviare   
   1. Generalit i   
   1.1. Obiect   
   1.2. Domeniul de aplicare   
   1.3. Clasa de risc   
   1.4. Defini ii (dac  este cazul)   
   1.5. Documente de referin  (instruc ii de revizii i repara ii, reglement ri i norme tehnice feroviare, 
standarde, fi e UIC, prescrip ii tehnice)   
   2. Cerin e privind siguran a circula iei, s n 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 n 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 men ionate la cap. 4.   
   4. Încerc rile i verific rile ce trebuie efectuate la vehiculele feroviare dup  revizie sau reparare   
    Lista încerc rilor i documentele de referin  care le impun.   
   5. Recep ia lucr rilor   
   6. Garan ii   
   6.1. Clauze de garan ie   
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   6.2. Termene de garan ie   
   7. Documentele care înso esc vehiculele revizuite sau reparate   
   7.1. Declara ia 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   
    Declara ia de conformitate se emite conform prevederilor din [5].   
   5.2. Structura specifica iilor tehnice pentru elaborarea lucr rilor de revizie i reparare periodic  
preventiv  a vehiculelor feroviare   
   1. Generalit i   
   1.1. Obiect   
   1.2. Domeniul de aplicare   
   1.3. Clasa de risc   
   1.4. Documente de referin  (instruc ii de revizii i repara ii, reglement ri i norme tehnice feroviare, 
standarde, fi e UIC, prescrip ii tehnice)   
   2. Cerin e privind siguran a circula iei, s n 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 n 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 la cap. 4.   
   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:   
   a) pentru ansambluri i subansambluri:   
   - num r curent;   
   - ansamblul/subansamblul verificat;   
   - denumirea parametrului/caracteristicii ce 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 (nr./codul fi elor de m sur tori);   
   - tipul reviziei/repara iei.   
   b) pentru ansamblu vehicul:   
   - tipul probei (la punct fix, încerc ri de cas , încerc ri în parcurs);   
   - denumirea parametrului/caracteristicii ce se m soar / verific ;   
   - valoarea-limit  admis  a parametrului/caracteristicii m surat/verificate;   
   - documentul pe care se înregistreaz  rezultatele încerc rii/verific rii (num r, cod);   
   - tipul reviziei/repara iei.   
   5. Documentele pentru înregistrarea rezultatelor încerc rilor/verific rilor   
    Se vor anexa la specifica ia tehnic  modelele documentelor (fi e de m sur tori, protocoale, buletine 
de analiz ) care trebuie s  con in  limitele admise în exploatare, pentru parametrii 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.   
    Declara ia de conformitate se emite conform prevederilor din [5].   
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ANEX  
la normativul feroviar   

 
DOCUMENTE DE REFERIN    

 
    Aplicarea standardelor cuprinse în aceast  list  reprezint  o modalitate recomandat  pentru 
asigurarea conformit ii cu cerin ele prezentului normativ.   
    [1] Hot rârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi iilor de închiriere de c tre Compania 
Na ional  de C i Ferate "CFR" - S.A. a unor p r i ale infrastructurii neinteroperabile, precum i 
gestionarea acestora, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011   
    [2] UIC - Acord privind transmiterea i folosirea vagoanelor de c l tori în trafic interna ional - RIC, 
ianuarie 2001   
    [3] Contractul uniform de utilizare al vagoanelor de marf  CUU, edi ia 1, 1 iulie 2006   
    [4] Fi a UIC 579-1 OR, edi ia 3, martie 2003, Vagoane de marf  - revizia periodic  - Metodologie 
pentru determinarea periodicit ii i consisten ei   
    [5] Hot rârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor i serviciilor care pot pune în 
pericol via a, s n tatea, securitatea muncii i protec ia mediului, publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002   
    [6] Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea 
Instruc iunilor privind revizia tehnic  i între inerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005, cu modific rile i complet rile 
ulterioare   
    [7] Hot rârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemul feroviar, publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modific rile ulterioare   
    [8] SR CEI 60050(811):2000 Vocabular electrotehnic interna ional. Capitolul 811. Trac iune 
electric    
    [9] SR CEI 60050(191):2002 Vocabular electrotehnic interna ional. Capitolul 191; Siguran  în 
func ionare i calitatea serviciului, cu amendamentul SR CEI 60050(191):2002/A1:2005   
    [10] Conven ia privind transporturile interna ionale feroviare (COTIF), anexa la "Protocolul 1999" 
Vilnius 26 mai - 31 iunie 1999   
    [11] 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, cu modific rile i complet rile ulterioare   
    [12] Legea nr. 128/2004 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 125/2003 pentru 
completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române 
i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, publicat  în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004   
    [13] Fi a UIC 438-3 O, edi ia a 3-a, iunie 1984. Marcajul de identificare al materialului rulant motor   
    [14] Fi a UIC 640 OR, edi ia a 3-a, octombrie 2003. Vehicule motoare - Inscrip ionare, marcare i 
semne   
    [15] Fi a UIC 438-2 O, edi ia a 7-a, mai 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat 
de marf    
    [16] Fi a UIC 438-1 O, edi ia a 3-a, aprilie 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant 
remorcat de c l tori   
    [17] SR EN 50126-1:2003 Aplica ii feroviare. Specificarea i demonstrarea fiabilit ii, disponibilit ii, 
mentenan ei i siguran ei (FDMS). Partea 1: Prescrip ii de baz  i procese generice   
    [18] SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al s n t ii i securit ii ocupa ionale. 
Cerin e   
    [19] SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al s n t ii si securit ii ocupa ionale. Linii 
directoare pentru implementarea OH SAS 18001:2004   
    [20] SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calit ii. Cerin e   
    [21] SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerin e cu ghid de utilizare   
    [22] SR EN ISO 14004:2010 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la 
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construc ia, modernizarea, repararea i între inerea infrastructurii feroviare i a materialului rulant, 
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