
Ordin 1 853 10-12-2018 Ministerul Transoorturilor
se aplica de la: 09-apr.-2019 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oticial 22 09-ian.-201 9

.* MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice pentru deselvirea trenurilor de marfi de citre un singur
agent - mecanicul de locomotivi qi modificarea gi completarea unor regulamente gi instrucfiuni din

domeniul feroviar

o ANEXA

Avdnd in vedere Referatul Direcfiei transport feroviar nr.35.l7I din l3 septembrie 2018, tindnd cont
de prevederile:

- art.16 alin. (2) lit. 0 din Leeearr..5512006 privind siguranla feroviard, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare;
- art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. I "Regulamentul de organizare gi funclionare al
Autoritdlii de Sigurantl Feroviari Rom6nd - ASFR" la anexa nr. I "Regulamentul de organizare qi
funcfionare al AutoritdJii Feroviare Romdne
- AFER" la Hotdr6rea Guvemului nr. 62611998 privind organizarea gi funcfionarea Autoritatii
Feroviare Romdne - AFER, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor art.4 alin. (1) pct. I gi 12 gi art. 5 alin. (a) din Hot6rirea Guvernului nr.
2ll20l5 privind organizarcagi funcfionarea Ministerului Transporturilor, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

ministrul transporturilor emite urmdtorul ordin:

Art. I. - (1) Se aprobd Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marft de cdtre un singur agent -
mecanicul de locomotivd, prevdzute in anexa care face parte integrantd din prezentul ordin.
(2) Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marf6 de cdtre un singur agent - mecanicul de
locomotivd stabilesc o serie de prevederi specifice pentru circula{ia acestor trenuri numai pe anumite
sectii de circulalie, cu aplicare complementardfallde normele nafionale de sigurantd in vigoare.
(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplicd operatorilor de transport feroviar care stabilesc sd utilizeze
in deservirea trenurilor directe de marft echipe complete, formate din mecanic Ai mecanic ajutor de
locomotivi, sau sistem simplificat, fdrd mecanic ajutor de locomotivd.
(4) Secliile de circulalie pe care vor circula trenurile de marfi deservite de cdtre un singur agent -
mecanicul de locomotivi trebuie si indeplineascd condiliile tehnice minime previzute in anexa la
prezentul ordin.
(5) inainte de aplicarea tipului de deservire a trenurilor de marfd numai cu un singur agent - mecanicul de
locomotivd, operatorii de transport feroviar care vor opera aceste trenuri, precum gi
administratorul/gestionarii pe a cdrui/cdror infrastructurl feroviar6 vor circula aceste trenuri vor evalua gi
vor aprecia riscurile schimb6rii efectuate pentru acest tip de deservire, conform prevederilor
Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 40212013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda
de siguran{d comund pentru evaluarea gi aprecierea riscurilor gi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
30212009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(6) Pentru aplicarea tipului de deservire a trenurilor de marfd numai cu un singur agent - mecanicul de
locomotivd, operatorii de transport feroviar care vor opera aceste trenuri, precum gi
administratorul/gestionarii pe a cdrui/cdror infrastructurd feroviarI vor circula aceste trenuri vor intocmi
proceduri specifice de evaluare a riscurilor pentru gestionarea schimbdrii qi pentru aplicareametodei de
siguranfd comune in vederea evaludrii qi aprecierii riscurilor, conform Regulamentului (UE) nr.
1 158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metodd de siguranfd comuni pentru evaluarea
conformitdlii cu cerintele pentru oblinerea certificatelor de siguranfd feroviard, respectiv Resulamentului
(UE) nr. 1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metodd de siguranJd comund pentru
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evaluarea conformitdlii cu cerintele pentru obJinerea autorizafiei de siguranti feroviard, proceduri care vor
face parte din propriul sistem de management al siguranfei.
(7) Trenurile de marfd deservite de cltre un singur agent - mecanicul de locomotivd nu vor avea in
compunere vagoane incErcate cu mdrfuri periculoase din categoria "explozibile".
(S) in cazul efectudrii transportului de mdrfuri periculoase, altele decdt cele din categoria "explozibile",
operatorii de transport feroviar, pe l6ngd aplicarea prevederilor Resulamentului de punere in aplicare

{JE) nr.402/2013, trebuie sd implice in evaluarea gi aprecierea riscurilor gi consilierul de sigurantd
transport mdrfuri periculoase, certificat de cdtre Autoritatea de Sigurantd Feroviari Romdnd - ASFR,
conform reglementdrilor specifice aplicabile.

Art. II. - Regulamentul de exploatare tehnic6 feroviard nr.002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrdrilor
publice. transporturilor si locuintei nr. 1 . 186/2001 , publicat in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I, nr.
681 din 29 octombrie 2001, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, se completeazddupd cum urmeazd:

- La articolul 157, dupi alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmitorul
cuprins:

"(3) Pot fi deservite numai de cdtre un singur agent - mecanicul de locomotivd trenurile de
marf6, conform normelor specifice pentru acest tip de deservire."

Art. III. - Regulamentul pentru circulatia trenurilor gi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor $i turismului nr. 1.816/2005, publicat in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 1.064 gi 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se modificd dupd cum urmeaz6:

- La articolul 108, alineatul (2) se modilici gi va avea urmitorul cuprins:

"(2) Trenurile trebuie sd fie deservite de cdtre cel pufin doi agenfi, dintre care unul este
mecanicul, iar al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, gef de tren sau un alt agent
autorizatpentru a executa funcfia de gef de tren. in cazul trenurilor formate din automotoare
dotate cu calculator de bord care permite efectuarea probelor de frdnd de cdtre mecanic din
postul de conducere, al doilea agent al trenului poate fi conductor de tren autorizatpentru
manipularea instala{iilor de siguran{a circula{iei cu care sunt echipate automotoarele, pentru
menfinerea pe loc a acestora la manevrd gi/sau in circulaJia trenurilor in cazul conducerii
simplificate. Trenurile care pot fi deservite de cel pufin un agent - mecanicul de locomotivd sau
conducitorul vehiculului feroviar - sunt:

a) automotoarele qi ramele electrice sau diesel;
b) UAM cu sau fdrd vagoane;
c) locomotivaizolatd;
d) trenurile de marfd, conform normelor specifice pentru acest tip de deservire.

Echipamentele gi/sau dispozitivele de siguran{i qi vigilen{d din dotarea vehiculelor feroviare
prevdzute la lit. a), b), c) gi d) trebuie sd indeplineascd cerinJele obligatorii impuse, si fie in
stare de func{ionare qi in actiune."

Art. IV. - Regulamentul de remorcare gi frdnare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor.
construcliilor $i turismului nr. 1.815/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 1.043
gi 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se modifici gi se
completeazl dup6 cum urmeaz6:

1. La articolul60 alineatul (1), litera f) se modifictr gi va avea urmtrtorul cuprins:
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"f) inainte de plecarea trenului din stalie sau linie curent6, in cazul cdnd durata staJiondrii sau
timpul de la terminarea ultimei probe de frdnd a depdgit 30 de minute, numai pentru trenurile
de cdldtori;"

2. Dupi articolul 70 se introduce o noui secfiune, sec{iunea a 7 - a "Alte verificiri la trenurile
de marftr", cuprinzind articolulTDr, cu urmiltorul cuprins:

"SECTIUNEAaT-a
Alte verilicdri la trenurile de maffi

Art. 701. - inainte de plecarea trenului de marfd din staJie, in cazul cdnd durata stafionirii sau
timpul de la terminarea ultimei probe de fr6n6 a depdgit 30 de minute, se va executa verificarea
iegirii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din compunerea
trenului, prin deschiderea de cdtre un agent al operatorului de transport feroviar a robinetului
frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren timp de 15 - 20 de secunde, in
func{ie de lungimea trenului, mecanicul urmdrind in acest timp scdderea bruscd a presiunii in
conducta generali de aer a trenului qi cregterea presiunii in cilindrii de frAnd ai locomotivei."

3. La articolul Tl alineatut (1), dupi litera g) se introduce o noui literi,litera h), cu urmitorul
cuprins:

"h) la punerea in migcare a trenului de marfb dupd ce acesta a fost oprit in linie curent6" in
cazul in care durata sta{ionirii a dep6qit 30 de minute."

4. La articolul 80, alineatul (1) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"Art. 80. - (l) Cand trenul este compus din vehicule feroviare echipate cu frdnd moderabilS la
defrdnare gi locomotiva este echipatd cu robinet al mecanicului care compensetvi pierderile de
aer in pozilia de frdnare de serviciu, mentinerea pe loc a trenului se asiguri cu frdna automatd,
fdcdnd o scidere a presiunii de 0,6 :0,7 bar, cu frdna directl gi de mdnd a locomotivei,
respectiv a automotorului."

5. La articolul80, alineatul (2) se abrogi.

Art. V. - Instrucfiunile pentru activitatea personalului de locomotivd in transportul feroviar nr. 201,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor. construcliilor si turismului nr. 2.22912006, publicat in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, w.23 gi 23 bis din l5 ianuarie 2007, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, se completeazd dup6 cum urmeaz6:

l. La articolul 13 alineatul (1), dupn fitera e) se introduce o noui literiir litera f), cu urmitorul
cuprins:

"f) mecanicul aflat in deservirea trenului de marfd ftrd al doilea agent se deplaseazi pentru
menfinerea pe loc a trenului sau a grupurilor de vagoane, dar numai dup6:

- efectuarea unei fr6n6ri rapide cu frdna automatd a trenului;
- asigurarea locomotivei cu ambele fr6ne de mdn6, dupdcaz;
- aducerea robinetului mecanicului in pozilie neutri gi blocarea acestuia;
- oprirea motorului diesel/deconectarea locomotivei, coborirea pantografului.

in acest caz se vor lua mdsuri de incuiere a locomotivei de c[tre mecanic."

2.La articolul60, dupi alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (ll), cu urmitorul
cuprins:
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"(11) Pot fi deservite numai de c6tre un singur agent - mecanicul de locomotivd trenurile de

marfd, confonn normelor specifice pentru acest tip de deservire."

Art. VI. - Instrucfiunile privind reviziatehnicd gi intretinerea vagoanelor in exploatare nr. 250, aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor. constructiilor $i turismului nr. 1.817/2005, publicat in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 1.039 gi 1.039 bis din 23 noiembie2005, cu modificdrile qi completirile

ulterioare, se modificd gi se completeazd dup6 cum urmeaz6:

1. La articolul59 alineatul (l), litera f) se modifici gi va avea urmitorul cuprins:

"f) inainte de plecarea trenului din statie sau linie curentii, in cazul cind durata stationirii sau
timpul de la terminarea ultimei probe de fr6nb a depigit 30 de minute, numai pentru trenurile
de cdldtori;"

2. Dupi articolul 69 se introduce o nouil sec(iune, sectiunea a 6 - a "Alte verificiri la trenurile
de marfi", cuprinzind articolul691, cu urmitorul cuprins:

"SECTIUNEAa6-a
Alte veriJicdri la trenurile de marfd

Art. 691. - inainte de plecarea trenului de marfb din staJie, in cazul cdnd durata staliondrii sau
timpul de la terminarea ultimei probe de frAnd a depdgit 30 de minute, se va executa verificarea
iegirii aerului prin robinetul frontal de la ultimul vehicul feroviar remorcat din compunerea

trenului, prin deschiderea de cdtre un agent al operatorului de transport feroviar a robinetului
frontal de aer de la ultimul vehicul feroviar remorcat din tren timp de 15 - 20 de secunde, in

func{ie de lungimea trenului, mecanicul urmdrind in acest timp scdderea brusce a presiunii in

conducta generalE de aer a trenului qi cregterea presiunii in cilindrii de frdnd ai locomotivei."

Art. VII. - Norma privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivd, efectuat de personalul care

conduce gi/sau deservegte locomotive in sistemul feroviar din Romdnia, aprobat6 prin Ordinul ministrului

transporturilor nr. 25612013, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 198 din 8 aprilie
2013, se modificd dup6 cum urmeazd:

- La articolul3, litera a) se modificfl gi va avea urmitorul cuprins:

"a) 9 ore pentru trenurile de cildtori gi mixte, precum gi pentru trenurile de marft deservite de
citre un singur agent - mecanicul de locomotivI, din care timpul de conducere efectivi a
locomotivei nu va depagi 7 ore;"

Art. VI[. - Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, gi intri in vigoare in

termen de 90 de zile de la data publicdrii.

Ministrul transporturilor,
Lucian $ova

Bucureqti, l0 decembrie 2018.
Nr. 1.853

ANEN{

NORME SPECIFICE
pentru deseruirea trenurilor de marfi de citre un singur agent - mecanicul de locomotivi
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o CAPITOLUL il Posturi de barierd din linie curentA deservite de agenfi/posturi de macaztni din linie
curenta

o CAPITOLUL IV Puncte de sec{ionare cu serviciul de migcare suspendat temporar
r CAPITOLUL V Puncte de sectionare gi posturi de macazuri din linie curent6 in cazul conducerii

centralizate a circulafiei trenurilor
o CAPITOLUL VI Instala{ii de sigurantd, vigilentd gi control alvitezei trenurilor
o CAPITOLUL VII Oprirea neprevEzutd a unui tren in linie curentl
o CAPITOLUL VIII Condilii tehnice minime pe care trebuie sd le indeplineasci secJiile de circulalie

pe care vor circula trenurile de marft deservite de cdtre un singur agent - mecanicul, condilii privind
vehiculele feroviare din compunerea trenului

o CAPITOLUL IX Dispozilii finale

CAPITOLUL I
Dispozifii generale

Art. 1. - Trenul de marf6, denumit in continuare tren,poate fi deservit numai de cdtre un singur agent,
respectiv mecanicul de locomotivI, denumit in continuare mecanic, cu respectarea prezentelor noffne
specifice.

CAPITOLUL II
Supravegherea prin defilare a trenurilor in circulafie

Art.2. - (l) in cazul opririi trenului aflat in circulalie datoritd avizdrii asupra unui pericol constatat la
supravegherea prin defilare - cazuri de defecte vizibile gi/sau sesizabile prin zgomotul produs care
pericliteazd siguranta circulatiei gi securitatea transporturilor, operatorul de transport feroviar, denumit in
continuare OTF, asigurl"prezenla unui revizor tehnic de vagoane sau a unui agent autorizat la proba frdnei
al unui OTF pentru constatarea cauzelor care au produs defectele gi stabilirea condiliilor de circulalie a
vehiculelor feroviare din tren.
(2) in cazul opririi trenului in linie curent6 datoriti avizdriiasupra unui pericol constatat la supravegherea
prin defilare, mecanicul ia mdsuri de oprire gi asigurare pe loc a trenului, dup6 care solicitd locomotivi de
ajutor deservitd de mecanic ai un al doilea agent autoizat la proba frdnei al unui OTF.

CAPITOLUL III
Posturi de barieri din linie curenti deservite de agenfilposturi de macazuri din linie curenti

Art. 3. - (l) in cazul in care agentul unui post de barierd din linie curenti nu r[spunde la telefon sau cdnd
instala{ia telefonic[ este defectd gi nu se poate lua legdtura cu acesta, trenul nu se expediazddin staJie
p6nd la remedierea situafiei.
(2)incazul trenului cu trecere prin sta(ie, atunci cdnd agentul postului de barieri din linie curentd nu
rdspunde la telefon sau c6nd instala{ia telefonici este defectd gi nu se poate lua legitura cu acesta, trenul
va fi oprit gi nu se expediazi din stalie p6nd la remedierea situaliei.

Art. 4. - in cazul in care acarul unui post de macazuri din linie curent6 nu rdspunde la telefon sau cdnd
instalafia telefonicd este defectd gi nu se poate lua legdtura cu acesta, trenul nu se expediazddin stalie
pdnl la remedierea situafiei.

CAPITOLUL ry
Puncte de secfionare cu serviciul de migcare suspendat temporar

Art. 5. - in cazul in care agentul dintr-un punct de secfionare - sta{ie in care serviciul de migcare este
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suspendat temporar nu rdspunde la telefon, trenul nu se expediazd din stafia premergdtoare punctului de
seclionare respectiv pdnd la remedierea situafiei.

CAPITOLUL V
Puncte de secfionare gi posturi de macazuri din linie curentl in cazul conducerii centralizate a

circula{iei trenurilor

Art. 6. - (l) in cazul in care agentul unui punct de secfionare care urmeazdsd primeascl trenul nu
rdspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie, agentul punctului de secJionare din care se
expediazi trenul nu expediazd trenul din punctul de sec{iomre respectiv p6ni la remedierea situaliei.
(2) in cazul in care agentul unui punct de secJionare prin care trenul vrmeazdsd treacd fdrd oprire nu
rdspunde la apelul telefonic al operatorului de circulaJie, trenul nu se expediazd din punctul de secfionare
premergdtor punctului de sec{ionare respectiv pdni la remedierea situaliei.

Art.7. - in cazul in care agentul unui post de macazuri din linie curent6 nu rdspunde la apelul telefonic al
operatorului de circulatie, agentul punctului de secfionare din care se expediazl trenul nu expediazi trenul
din punctul de secfionare respectiv pdnl la remedierea situaliei.

CAPITOLUL VI
Instala{ii de siguranftr, vigilenfi qi control al vitezei trenurilor

Art. 8. - (1) Se interzice remorcarea trenului cu dispozitivul de siguranJd gi vigilen{d - DSV gi/sau cu
instalafia de control punctual al vitezei - INDUSI de pe locomotivd defecte(I).
(2) in cazul defectirii in parcurs a dispozitivului de siguran]d 9i vigilen(d - DSV gi/sau a instalafiei de
control punctual alvitezei - INDUSI de pe locomotivd, mecanicul trenului declari locomotiva defect6,
avizeazd impiegatul de miqcare, denumit in continuare IDM, despre defectul produs gi solicit6 locomotivi
de ajutor care va fi deserviti de mecanic gi un al doilea agent autorizat la proba frdnei al unui OTF.

CAPITOLUL VII
Oprirea neprevilzuti a unui tren in linie curenti

Art. 9. - Toate locomotivele active din compunerea trenului vor fi prevdzute cu cdte 4 saboli de mdn6.

Art. 10. - (l) ln cazul opririi neprevlzute a trenului in linie curent6, mecanicul trenului este obligat sI
frdneze trenul cu frAna automatd qi s[ comunice IDM cauzele identificate privind oprirea neprevizuti a
trenului, respectiv: obstacole in linie curent6, neasigurarea gabaritului pe linia vecin6, ruperea trenului,
defecJiuni la locomotivi, defecfiuni la vehiculele feroviare remorcate din tren, defec{iuni la fr6na
automatd - intreruperea conductei generale de aer a trenului, vehicule feroviare remorcate deraiate,
incircltur6 deplasatd, vagoane deraiate gi altele asemenea.
(2) Dacd oprirea neprevizutd a trenului se datoreazd unor nereguli apdrute la vehiculele feroviare
remorcate din corpul trenului, mecanicul trenului ia misuri de menfinere pe loc a trenului gi solicitd
locomotivi de ajutor, care va fi deserviti de mecanic qi un al doilea agent autoizat la proba frdnei al unui
OTF.
(3) Dacd oprirea neprevdzutd a trenului se datoreazi unor nereguli apdrute la locomotivd, mecanicul
trenului declard locomotiva defectd, solicitd locomotivd de ajutor, care va fi deservitd de mecanic Ai un al
doilea agent autorizatlaproba frdnei al unui OTF, gi ia mdsuri de menlinere pe loc a trenului.
(4) DacA oprirea neprevdzuti a trenului se datoreaz6 unor nereguli la frdna automat[ - intreruperea
conductei generale de aer sau manipularea semnalelor de alarm6, mecanicul trenului opregte trenul
folosind toate mijloacele de frdnare, comunic6 IDM cauzele identificate privind oprirea neprevdzuti a
trenului, solicitd locomotivd de ajutor, care va fi deservitd de mecanic Ai un al doilea agent autorizat la
proba fr6nei al unui OTF gi ia misuri de mentinere pe loc a trenului.
(5) La defectarea totald sau parfial6 a frdnei automate a trenului in linie curent6, in cazul in care nu se mai
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asiguri procentul necesar de masd frdnatd prevdzut in livretul de mers, mecanicul trenului procedezl,
conform prevederilor alin. (4).
(6) in toate situaJiile in care se impune pdrdsirea cabinei locomotivei de c6tre mecanicul trenului,
menfinerea pe loc a locomotivei se va face cu frdna direct6, prin strdngerea frdnelor de mdnd de la ambele
posturi de conducere sau din sala maginilor gi prin punerea a2 saboli de mdnd la rolile extreme ale
locomotivei, cdte unul pentru fiecare sens de mers.
(7) in cazul in care s-a solicitat locomotivd de ajutor, sabotii vor fi indeplrtati de cdtre mecanicul trenului
numai dup6legarea locomotivei de ajutor la tren gi frdn6.

Art. 11. - (l) in cazul ruperii trenului gi rdmdnerii in linie curent6 apdr\iirupte, mecanicul trenului
comunicd lDM cauzele opririi trenului in linie curent6, solicitd locomotivd de ajutor, care va fi deservitd
de mecanic qi un al doilea agent autoizat la proba frdnei al unui OTF, gi ia mdsuri de asigurare a
grupurilor de vagoane.
(2) Mecanicul trenului va asigura grupul de vehicule feroviare oprite cu toate mijloacele awte la
dispozifie, apoi va asigura grupul de vehicule feroviare desprinse de tren, in cazul in care acest lucru este
posibil.

Art.12. - (l) in cazul in care trenul a fost oprit in linie curenti gi nu igi mai poate continua mersul,
mecanicul trenului comunicd lDM cauzele opririi trenului in linie curent6, solicitd locomotivd de ajutor,
care va fi deservitd de mecanic gi un al doilea agent autoizat la proba fr6nei al unui OTF gi ia mdsuri de
asigurare a trenului.
(2) Se interzice darea inapoi a trenului in cazul in care trenul oprit in linie curent[ nu igi mai poate
continua mersul.

Art. 13. - Daci demararea unui tren oprit in linie curentd nu este posibilI din cauza unui spor de
rezistenfd caracteristicd la demaraj, mecanicul trenului comunicd lDM cauzele opririi trenului in linie
curenti qi solicitd locomotivi de ajutor, care va fi deservitd de mecanic Ai un al doilea agent autoizatla
proba frdnei al unui OTF.

Art. 14. - (1) in cazurile previzute la art. 10, I l, 12 gi 13, daci nu mai existd un tren in circula{ie in urma
celui rdmas in linie curent6, IDM din capdtul dinspre pant6 a liniei curente asigurd un parcurs de intrare
spre linia de evitare - scdpare, dac6 aceasta exist6.
(2) La solicitarea locomotivei de ajutor, inbaza dispoziliei operatorului regulatorului de circulatie - RC,
IDM trimite in linie curentd locomotiva de ajutor, care va fi deservitd de mecanic gi un al doilea agent
autorizat la proba fr6nei al unui OTF, gi inscrie in ordinul de circula{ie inmdnat mecanicului condi{iile de
circulalie.
(3) Prin misuri de mentinere pe loc/asigurare a trenului rdmas in linie curent6, respectiv mdsuri de
asigurare a grupurilor de vagoane se infelege gi strdngerea frinelor de m6nd ale vagoanelor de cdtre
mecanico conform men{iunilor din "nota de rcpartizare a frdnelor de mdn6", care constituie document
insofitor al trenului.

Art. 15. - (1) in cazurile prevdzute laart.10, 11, 12 gi 13, dacd mai existd un tren in circulafie in urma
celui rdmas in linie curentS - circulatia trenurilor dup6 sistemul blocului de linie automat - BLA, IDM
comunicd mecanicului trenului in circulaJie in urma celui r6mas in linie curentd si nu depdqeascd
semnalul luminos de trecere al BLA care indici o unitate luminoasd de culoare rogie.
(2)Dacd IDM nu poate comunica cu mecanicul trenului in circulaJie din urma trenului rlmas in linie
curent6, atunci raporteazlcdtre operatorul RC situa{ia creat6, care va stabili mdsurile necesare pentru
eliberarea liniei curente ce fac parte din propriul sistem de management al sigurantei.

Art. 16. - in cazul trenului rdmas in linie curent6, respectiv al depdgirii timpului de mers al trenului qi al
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- imposibilitAlii comunicdrii prin radiotelefon cu mecanicul trenului, IDM din statia in care trebuia sd
soseascd trenul ia leg6tura cu operatorul RC, care va stabili mdsurile necesare pentru eliberarea liniei
curente ce fac parte din propriul sistem de management al sigurantei.

CAPITOLUL VIII
Condifii tehnice minime pe care trebuie si le indeplineasctr secfiile de circulafie pe care vor circula

trenurile de marf5 deservite de citre un singur agent - mecanicul, condi{ii privind vehiculele
feroviare din compunerea trenului

Art. 17. - Condiliile tehnice minime pe care trebuie sd le indeplineascd secfiile de circulatie pe care vor
circula trenurile deservite de cdtre un singur agent - mecanicul sunt urmdtoarele:

a) panta caracteristicd maximi a secJiei de circulatie, indiferent de sens, maximum 60loo;
b) liniile stafiilor gi haltelor de migcare de pe secJia de circula(ie permit gararcatrenului intre
mdrcile de siguranfd, ftrd a fi necesard fraclionarea trenului;
c) instalalie de control al vitezei trenului la semnale, respectiv inductor pentru instala{ia autostop -
echipamentul din cale, in stare de funcfionare, pe secfiile de circulalie dotate sau nu cu sistem de
bloc de linie automat - BLA;
d) instalafie de control punctual al vitezei trenului - INDUSI in stare de functionare;
e) funcfionarea instalaJiei de radiocomunicatii - radiotelefon pe toati secfia de circulatie respectivi,
intre sta{ie gi locomotiva trenului.

Art. 18. - (l) in funcfie de numirul de locomotive care asigurd remorcarea trenului, deservirea trenului se
efectueazd astfel:

a) in simpli tracliune - conducerea gi deservirea locomotivei sunt realizate de mecanicul autorizat
pentru conducerea trenurilor de marfb in sistem simplificat;
b) in multipli tractiune - conducerea gi deservirea locomotivei din capul trenului sunt realizate de
mecanicul autorizat pentru conducerea trenurilor de marfd in sistem simplificat; celelalte locomotive
active din tren - multipl6, intercalati, impingitoare sunt conduse gi deservite de mecanic in sistem
simplificat.

(2) in cazul remorcdrii trenurilor cu doud sau trei locomotive cu comandd multipld prin cablu, care
constituie o singuri unitate de tracfiune a trenului, conducerea gi deservirea se fac similar cazului prevdzut
la alin. (l) lit. a).

Art. 19. - Trenurile de marf6 deservite de cdtre un singur agent - mecanicul vor avea in compunere numai
vehicule feroviare echipate cu frdnd moderabildla defrdnare. Fac exceplie vehiculele feroviare motoare
care circuld remorcate in corpul trenului gi sunt insotite de personal conform reglementIrilor in vigoare.

CAPITOLUL IX
Dispozifii finale

Art. 20. - Rispunderea pentru operafiile care se executd inainte de dezlegarea locomotivei de la tren,
asigurarea contra fugirii garniturii de tren rdmase fhrd locomotiv6, ridicarea sabolilor de mdnd gi slIbirea
frdnelor de mdni dupd legarea locomotivei este a OTF.

Art. 21. - OTF vor intocmi proceduri specifice proprii privind modul concret de efectuare a unor operafii
specifice in cazul deservirii trenurilor de marf6 care circulI pe sectii de circulafie cu panta caracteristicd
pdnd la 6% numai de cdtre un singur agent, respectiv mecanicul, proceduri care vor face parte in mod
obligatoriu din propriul sistem de management al siguranfei.
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