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 Pân  în anul 2006 cauzele producerii accidentelor i evenimentelor în activitatea de 
transport feroviar i cu metroul din România constituiau subiectul analizei comisiilor de cercetare 
constituite în acest scop, în conformitate cu legisla ia existent , respectiv Instruc iunile pentru 
prevenirea i cercetarea accidentelor i evenimentelor feroviare-nr.003, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Transporturilor nr.210 din 14.03.2000 i Instruc iunile pentru prevenirea i cercetarea 
accidentelor i evenimentelor feroviare la metrou-nr.003 M, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Transporturilor Lucr rilor Publice i Locuin ei nr.1852 din 11.01.2002. 
 Aderarea României la Uniunea European  a presupus instituirea unui cadru de reglementare 
bazat în domeniul siguran ei feroviare care s  corespund  cerin elor comune ale statelor membre 
UE.  
 În România, armonizarea legisla iei în domeniul siguran ei feroviare, cu legisla ia 
Comunit ii Europene, s-a realizat odat  cu implementarea Directivei 2004/49/CE a Parlamentului 
European i a Consiliului, prin elaborarea i emiterea de c tre Parlamentului României a Legii 
nr.55/2006 privind siguran a feroviar , care a fost promulgat  prin Decretul nr.315/15.03.2006 al 
pre edintelui României. 
 Prin aceast  lege a fost reorganizat  Autoritatea Feroviar  Român -AFER, a fost înfiin at i 
Organismul de Investigare Feroviar Român-OIFR ca organism independent în cadrul autorit ii, au 
fost stabilite atribu iile acestui organism i a fost reglementat  activitatea de investigare a 
accidentelor i a incidentelor feroviare. 

Pentru procedurarea modului de desf urare a activit ii de investigare a accidentelor i 
incidentelor în concordan  cu prevederile Legii nr.55/2006, a fost necesar  elaborarea i adoptarea 
prin Hot râre a Guvernului României  a unui act normativ, care s  reglementeze aceast  activitate, 
i în acela i timp s  abroge Ordinul Ministrului Transporturilor nr.210 din 14.03.2000 privind 

aprobarea Instruc iunilor pentru prevenirea i cercetarea accidentelor i a evenimentelor feroviare-
nr.003, i Ordinul Ministrului Transporturilor, Lucr rilor Publice i Locuin ei nr.1852 din 
11.01.2002 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru prevenirea i cercetarea accidentelor i 
evenimentelor feroviare la metrou-003 M.  

În acest context la data de 17.02.2010 a fost adoptat  Hot rârea Guvernului României 
nr.117/2010 privind aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de 
dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul 
din România, act normativ care a intrat în vigoare începând cu data de 01.05.2010.  
 Regulamentul de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a 
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România se adreseaz  
întregului spectru de operatori economici care desf oar  opera iuni de transport feroviar sau cu 
metroul:  

a) administratorul/administratorii de infrastructur  feroviar ;  
b) gestionarii de infrastructur  feroviar  neinteroperabil ;  
c) operatorii de transport feroviar;  
d) operatorul economic care efectueaz  opera iuni de transport cu metroul;  
e) operatorii economici care de in, în proprietate, în leasing sau cu chirie, linii ferate industriale 

racordate la infrastructura feroviar  public i/sau la infrastructura feroviar  privat  deschis  
circula iei publice;  

f) operatorii economici care de in, în proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care circul  
pe infrastructura feroviar ;  

g) operatorii economici care desf oar  activit i conexe i adiacente transportului feroviar. 
  

 În cuprinsul acestui raport este prezentat Organismul de Investigare Feroviar Român-
OIFR, rolul i scopul pentru care a fost înfiin at, organizarea acestuia i activitatea 
desf urat  de acesta în cursul anului 2013.  
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1. PREZENTAREA ORGANISMULUI DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN 

 
Organismul de Investigare Feroviar Român a fost înfiin at pentru investigarea accidentelor 

feroviare grave, obiectivul acestuia fiind îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea 
accidentelor.  

Organismul de Investigare Feroviar Român este organizat i func ioneaz  în conformitate cu 
prevederile Legii nr.55/16.03.2006 privind siguran a feroviar  (prin care s-a transpus Directiva 
2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului) i a Hot rârii Guvernului 
nr.1561/01.11.2006 pentru modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr.626/1998 privind 
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, fiind un organism permanent i 
independent în cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER. 

Organismul de Investigare Feroviar Român este independent din punct de vedere func ional de 
Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român i de orice autoritate de reglementare a sistemului 
feroviar. De asemenea Organismul de Investigare Feroviar Român este independent, în organizarea, 
structura juridic i luarea deciziilor, de orice administrator de infrastructur , operator de transport 
feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare i organism notificat, precum i de orice 
parte ale c rei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredin ate Organismului de 
Investigare Feroviar Român. 

Organismul de Investigare Feroviar Român are obliga ia de a investiga accidentele grave din 
sistemul feroviar, dar poate investiga, în plus fa  de accidentele grave, acele accidente i incidente 
care în condi ii u or diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defec iuni tehnice ale 
subsistemelor structurale sau ale constituen ilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare 
vitez  ori conven ionale europene. 

Organismul de Investigare Feroviar Român î i îndepline te sarcinile în mod independent de 
orice administrator de infrastructur , operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism 
de repartizare i organism notificat, i dispune de resursele necesare pentru aceasta, în realizarea 
investiga iei investigatorii se bucur  de total  independen  în îndeplinirea sarcinilor de investigare 
care le revin.  

Organismul de Investigare Feroviar Român poate desf ura i alte sarcini stabilite prin hot râre 
a Guvernului în leg tur  cu investigarea altor evenimente decât accidentele i incidentele feroviare, 
în m sura în care aceste investiga ii nu îi pericliteaz  independen a. 
 
1.1 Legisla ia na ional i stadiul implement rii Directivei de Siguran . 

Directiva  2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului a fost transpus  în România 
prin Legea nr.55/16.03.2006 privind siguran a feroviar , care a intrat în vigoare la data de 
13.04.2006. 

Implementarea Directivei de Siguran  s-a realizat prin adoptarea Hot rârii Guvernului 
nr.117/02.03.2010 prin care a fost aprobat Regulamentul de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de 
transport cu metroul din România i au fost abrogate Ordinul ministrului transporturilor nr.210 din 
14.03.2000 privind aprobarea Instruc iunilor pentru prevenirea i cercetarea accidentelor i 
evenimentelor feroviare – 003 i Ordinul ministrului transporturilor, lucr rilor publice i locuin ei 
nr.1852 din 11.01.2002 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru prevenirea i cercetarea accidentelor 
i evenimentelor feroviare la metrou – 003 M. 

 
1.2 Rolul i scopul  

Organismul de Investigare Feroviar Român (OIFR) a devenit opera ional la data de 01.03.2007 
când structura organizatoric  a acestuia, a fost aprobat  prin Ordinul Ministrului Transporturilor 
nr.373/01.03.2007. 

Rolul Organismului de Investigare Feroviar Român  
Rolul Organismul de Investigare Feroviar Român este de a desf ura ac iuni de investigare a 

accidentelor/incidentelor i de a face analize i studii asupra cauzelor i circumstan elor care au 



2013                                                                                                                                  Raport anual 
 

5 
 

condus la producerea acestora. De asemenea OIFR poate desf ura i alte sarcini stabilite prin 
hot râre de Guvern în leg tur  cu investigarea altor evenimente decât accidentele i incidentele 
feroviare. 

În conformitate cu prevederile Directivei de Siguran , a prevederilor Legii nr.55/2006 privind 
siguran a feroviar i a Hot rârii Guvernului nr.117/02.03.2010 prin care a fost aprobat 
Regulamentul de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a 
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România (denumit în 
continuare Regulament de investigare), în luarea deciziei privind deschiderea unei ac iuni de 
investigare, Organismul de Investigare Feroviar Român ine seama de:  

 gravitatea accidentului sau incidentului; 
 dac  face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru întreg sistemul; 
 impactul s u asupra siguran ei feroviare la nivel comunitar; 
 cereri ale administratorilor de infrastructur , operatorilor de transport feroviar, Autorit ii de 

Siguran  Feroviar  Român  sau ale statelor membre ale Uniunii Europene. 
Organismul de Investigare Feroviar Român nu investigheaz : 

 accidentele/incidentele feroviare care nu sunt relevante pentru sistemul de transport feroviar; 
 cazurile de suicid. 

 

Scopul urm rit de Organismul de Investigare Feroviar Român  
Prin ac iunile de investigare a accidentelor i a incidentelor feroviare Organismul de Investigare 

Feroviar Român urm re te îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea producereii unor 
accidente sau incidente în condi ii similare celor investigate. 

 

Acest lucru se realizeaz  prin recomand rile de siguran  formulate de mebrii comisiilor de 
investigare i se reg sesc structura raportului de investigare. 

 

Organismul de Investigare Feroviar Român investigheaz  numai acele accidente care se 
corespund scopului urm rit.  

 
1.3 Date generale privind OIFR 

 
Personal angajat la finalul anului 2013 
În cadrul OIFR î i desf oar  activitatea un num r total de 25 salari i, din care 

 1 director; 
 1 investigator ef; 
 3 coordonatori compartimente; 
 14 investigatori; 
 2 psihologi; 
 4 salaria i cu atribu ii administrative. 

Bugetul alocat 
În anul 2013, pentru desf urarea activit ii, OIFR a avut alocat un buget de 2.567.000 lei. 
 

1.4 Organizarea 
 
Prin Ordinul Ministrului Transporturilor i Infrastructurii nr.2191/05.12.2012 a fost 

modificat  structura organizatoric  a Autorit ii Feroviare Române - AFER i implicit a OIFR. 

Aceasta s-a realizat prin înfiin area Compartimentului Reprezentare i Asigurare Logistic  
în directa subordonare a directorului OIFR, organigrama OIFR modificându-se în consecin . 

Înfiin area acestui compartiment s-a impus ca necesitate a separ rii activit ii propriu-zise de 
investigare, fa  de alte activit i conexe ce cuprind:  

- realizarea unei arhive cu evenimentele avizate c tre OIFR i gestionarea acesteia; 
- arhivarea tuturor dosarelor de investigare; 
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- actualiz rea permanent  a bazei de date ERAIL cu accidentele investigate, dezvoltat  de 
Agen ia Feroviar  European ; 

- asigurarea logisticii pentru desf urarea activit ii organismului în condiile impuse de 
cadrul legislativ în vigoare. 

 

Acesta a fost contextul în care a fost înfiin at Compartimentul Reprezentare i Asigurare 
Logistic . 

Structura organizatoric  actual  a OIFR este cea prezentat  în figura de mai jos:  
 

 
 

 
1.5 Grafic organiza ional 
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2 PROCESUL INVESTIG RII 
 

Investiga ia este un proces desf urat în scopul prevenirii accidentelor i incidentelor, care 
include strângerea i analizarea informa iilor, stabilirea condi iilor, inclusiv determinarea cauzelor 
i, dac  este cazul, emiterea unor recomand ri de siguran .  

Investiga ia are statutul juridic de act administrativ, permi ând investigatorilor principali s  
i îndeplineasc  sarcinile în modul cel mai eficient i în timpul cel mai scurt cu putin . Investiga ia 

este realizat  independent de orice anchet  judiciar . Investiga ia nu se ocup  în niciun caz cu 
stabilirea vinov iei sau a r spunderii. 

Rezultatul ac iunii de investigare a unui accident sau incident, constitue obiectul raportului 
de investigare întocmit în func ie de gravitatea accidentului sau incidentului.  

Raportul descrie obiectivele investiga iei i cuprinde, dac  este cazul, recomand ri de 
siguran . 

Premerg tor întocmirii raportului de investigare (a raportului de investigare final) se 
întocme te un proiect de raport, care în conformitate cu prevederile art.22(3) din Legea nr.55/2006 
se înainteaz  administratorului de infrastructur , operatorilor de transport feroviar implica i, 
Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român , victimelor i rudelor acestora, proprietarilor bunurilor 
deteriorate, produc torilor, serviciilor de urgenta implicate i reprezentan ilor personalului i 
utilizatorii pentru a-i informa cu privire la investiga ie i mersul acesteia i pentru a le acorda 
posibilitatea de a- i prezenta opiniile i punctele de vedere referitoare la investiga ie i de a face 
comentarii cu privire la informa iile din proiectul de raport. 

Dac  punctele de vedere i comentariile f cute în proiectul de raport sunt relevante pentru 
investigare, acestea vor fi luate în considerare la elaborarea raportului final. 

Dup  finalizare raportul de investigare este înaintat conducerii Organismului de Investigare 
Feroviar Român pentru avizare i publicare pe site-ul  OIFR. 
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2.1 Cazurile care au fost investigate  
 În cursul anului 2013 Organismul de Investigare Feroviar Român, inând seama de 
gravitatea accidentelor/incidentelor feroviare, inclusiv a defec iunilor tehnice ale subsistemelor 
structurale produse pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România i de impactul 
pe care acestea l-au avut asupra siguran ei feroviare, în conformitate cu prevederile art. 19 alin.(1) i 
alin.(2) din Legea nr.55/2006 privind siguran a feroviar , a considerat necesar a fi deschise un 
num r de 41 de ac iuni de investigare.  

Dintre acestea în cursul anului 2013 au fost finalizate 29 de investiga ii, 12 investiga ii fiind 
finalizate în cursul anului 2014. 

În anul 2013 au mai fost finalizate un num r de 10 investiga ii care au fost deschise în 
perioada septembrie - decembrie 2012, astfel c  num rul total de investiga ii finalizate în anul 2013 
a fost de 39. 
 

- investiga ii deschise în anul 2012 - finalizate în anul 2013 = 10 
- investiga ii deschise în anul 2013 - finalizate în anul 2013 = 29 
- investiga ii deschise în anul 2013 - finalizate în anul 2014 = 12 

Total investiga ii efectuate în anul 2013   = 51 
 

Investiga ii finalizate în anul 2013    = 39 din care: 
- accidente grave      =  0; 
- accidente       = 22 din care: 

 coliziuni        =   0; 
 deraieri        = 18; 
 incendii        =   4; 

- incidente       = 17; 
- defec iuni tehnice ale subsistemelor structurale  =   0. 
   sau ale constituen ilor de interoperabilitate   

 
Durata de publicare a investiga iilor nu a dep it termenul de 12 luni impus de Legea 

nr.55/2006 privind siguran a feroviar i de prevederile Regulamentului de investigare a 
accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i 
pe re eaua de transport cu metroul din România. 
 
2.2 Institu iile implicate în investigare (în mod curent sau excep ional) 

De la înfiin are i pân  în prezent, pe parcursul desf ur rii ac iunilor de investigare 
Organismul de Investigare Feroviar Român a cooperat cu autorit ile responsabile cu ancheta 
judiciar , precum i cu alte autorit i cu atribu ii de interven ie la locul accidentului/incidentului.  

În conformitate cu prevederile art.20 alin.4 din Legea nr.55/2006 privind siguran a feroviar , 
în realizarea investiga iilor Organismul de Investigare Feroviar Român poate apela în caz de nevoie 
la speciali ti din domenii conexe. În cursul anului 2013 nu a fost necesar a fi aplicate prevederile 
acestui articol, în ac iunile de investigare desf urate nefiind necesar  apelarea la speciali ti din 
domenii conexe. 
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2.3 Procesul de investigare. 

 
3 INVESTIGA II 
3.1 Privire de ansamblu a investiga iilor finalizate în anul 2013 comparativ cu anul 2012, 

identificare principalelor tendin e. 
 

Tipul  
accidentelor  
investigate în 
anul 2013(1) 

Num rul 
accidentelor 

Num rul 
victimelor  

Pagube 
(lei) 

 

 
Pagube 

(€) 
 

Tendin  
comparativ 
cu anul 2012 Mor i ni i 

grav  

Coliziuni între 
trenuri 0 - - 0  0 € 0     

(0%) 

Deraieri de trenuri 18 - - 958.213,33 216.392,71 €  -2       
(-11%) 

Loviri ale 
vehiculelor rutiere 0 - - 0 0 € -1    

(-100%) 
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la treceri la nivel 
Incendii la 
materialul rulant 4 - - 245.805,09 55.032,75 €  +2    

(+50%) 

TOTAL 22 - - 1.204.018,42 271.425,46 €  -1    
(-5%) 

Total pagube în euro 
(aproximativ)  

(1)      a fost luat în considerare anul finaliz rii investiga iei; 
 

3.2. Investiga ii finalizate i începute în 2013 
În anul 2013 Organismul de Investigare Feroviar Român a finalizat i a publicat un num r de 39  

rapoarte de investigare (10 au fost investiga ii deschise în perioada septembrie - decembrie 2012) i 
a ini iat procedura de investigare pentru un num r de 12 cazuri pentru care ac iunile de investigare 
întreprinse în anul 2013 au fost finalizate în anul 2014. 

În tabelul de mai jos prezent m investiga iile i temeiul legal în care au fost efectuate acestea 
inând seama de cerin ele Directivei europene privind siguran a feroviar i legisla ia na ional . 

 
Investiga ii  finalizate în 2013 
 

Nr. 
crt. 

Data  
producerii Descriere 

Baza 
legal  a 

investiga iei(1)      

Data 
finaliz rii 

1 02.09.2012 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Bucure ti, în  sta ia  CF  Bucure tii  Noi, s-a 
produs deraierea de primele dou  osii a 
locomotivei EA 526 aflat  în remorcarea  
trenului de marf  nr.84796-1 apar inând 
operatorului de transport feroviar SNTFM 
,,CFR Marf ” S.A.. 

i 11.02.2013 

2 28.09.2012 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
în sta ia CF Târgu Jiu,  s-a produs deraierea  
de prima osie în sensul de mers a locomotivei 
ED 030 (inactiv ), aflat  prima dup  
locomotiva de remorcare (EA 830) a trenului de 
marf   nr.84790 apar inând operatorului de 
transport feroviar SNTFM ,,CFR Marf ” S.A.. 

i 15.01.2013 

3 02.10.2012 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
între sta iile CF Pope ti-Vâlcea i Cop ceni, 
s-a produs deraierea de prima  osie a 
locomotivei DA 1636, aflat  la roat  la trenul 
nr.39237 apar inând operatorului de transport 
feroviar SERVTRANS INVEST.  

i 07.02.2013 

4 12.10.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Bra ov, sec ia de circula ie Sâncel – Praid 
(linie simpl  neelectrificat  – sec ie 
neinteroperabil  gestionat  de S.C. RC-CF 
Trans S.R.L. Bra ov), între sta iile CF Praid 
i Sovata, s-a produs deraierea vagoanelor 

i 17.01.2013 
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nr.33876735928-8 i nr.31555972485-3 din 
compunerea trenului de marf  nr.99962 
apar inând operatorului de transport feroviar  
S.C. Rail Force S.R.L..  

5 28.10.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, sec ia de circula ie Berzovia – 

taia (linie simpl  neelectrificat  – sec ie 
neinteroperabil  gestionat  de S.C. RC-CF 
Trans S.R.L. Bra ov), în sta ia CF G taia, în 
circula ia trenului de c tori nr.14446  
(apar inând operatorului de transport feroviar  
S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov), s-a produs 
deraierea de ambele boghiuri a automotorului 
AMX nr.577. 

i 21.02.2013 

6 12.11.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, sec ia de circula ie Livezeni  – 
Lupeni (linie simpl  electrificat  – sec ie 
neinteroperabil  gestionat  de S.C. RC-CF 
Trans S.R.L. Bra ov), între sta iile CF Lupeni 
Tehnic i Vulcan, în circula ia trenului de 
marf  nr.23815  (apar inând SNTFM „CFR 
Marf ” S.A.),  s-a produs  deraierea ultimelor 4 
vagoane din compunerea trenului. 

i 12.02.2013 

7 06.12.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Constan a, în sta ia CF Fete ti, au fost 
manipulate eronat, de c tre IDM dispozitor,   
macazurile 14/28 din sta ie în timpul expedierii 
trenului Inter Regio 1681 (macazuri aflate în 
parcursul de expediere a trenului nr.1681 – tren 
apar inând SNTFC CFR C tori S.A.). 

i 16.01.2013 

8 22.12.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, sec ia de circula ie Simeria - 
Livezeni (linie dubl  electrificat ), în sta ia CF 
Pui, s-a produs deraierea de un boghiu a 
vagonului nr.88536656800-8 din compunerea 
trenului de marf  nr.50408 (apar inând 
operatorului de transport feroviar S.C. 
UNIFERTRANS S.A.),  peste schimb torul de 
cale nr.15 din sta ie. 

i 21.02.2013 

9 22.12.2012 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Ia i, sec ia de circula ie Ia i – Pa cani, între 
sta ia CF Ruginoasa i Târgu Frumos, în 
circula ia trenului de marf  nr.61723-2 
(SNTFM „CFR Marf ” S.A.) a fost dep it  
viteza maxim  admis  de linie. 

i 10.07.2013 

10 30.12.2012 
Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, în sta ia CF Petro ani, în 

i 16.05.2013 
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circula ia trenului de marf  nr.20976-1  
(apar inând S.C. Cargo Trans Vagon S.A.),  s-a 
produs deraierea de o osie a vagonului 
nr.33535300809-7 . 

11 05.02.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Craiova, sec ia de circula ie B beni - Alunu 
(sec ie neinteroperabil  apar inând SC RC-CF 
Trans  SRL  Bra ov  -   linie simpl  
neelectrificat ), în sta ia CF Cop ceni  s-a 
produs  deraierea  de primul boghiu în sensul de 
mers al celui de-al 7-lea vagon de la semnal  
(vagon aflat în stare goal ) din compunerea 
trenului de marf  nr.23683 (apar inând 
operatorului de transport feroviar SNTFM 
„CFR Marf ” SA). 

i 17.04.2013 

12 14.02.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF 
Gala i, între sta iile CF Racordare CS Gala i 
i C tu a, linia curent  la km 3+480, în 

circula ia trenului de marf  nr.76052 
(apar inând operatorului de transport feroviar 
SNTFM „CFR Marf ” S.A.), s-a produs un 
incendiu la locomotiva DA L 1069. 

i 26.04.2013 

13 18.02.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Constan a, sec ia de circula ie Capu Midia - 
Doroban u (sec ie neinteroperabil  apar inând 
S.C. GFR S.A. - linie dubl  neelectrificat ), în 
sta ia CF N vodari, s-a produs deraierea de 
primul boghiu în sensul de mers al vagonului  
nr.33877852335-1 (primul de la locomotiv ) 
din compunerea trenului de marf  nr.89614 
apar inând operatorului de transport feroviar 
S.C. GFR S.A.. 

i 09.05.2013 

14 12.03.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, 
sta ia CF M gheru ieu, în circula ia trenului 
nr.14016, compus din AMX 97-1702-6 i 
remorca 74-1702-0 apar inând operatorului de 
transport feroviar de c tori S.C. Regiotrans 
S.R.L. Bra ov, s-a produs deraierea de un 
boghiu a remorcii trenului. 

i 15.04.2013 

15 14.03.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, sta ia CF C ran, în circula ia 
trenului de marf  nr.91718, apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  
SNTFM  „CFR  Marf ”  S.A.  s-a  produs 
deraierea de un boghiu al celui de al 9-lea 
vagon de la semnal al trenului. 

i 17.06.2013 

16 07.04.2013 
Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Bucure ti, în sta ia CF Târnavele, s-a 

i 26.04.2013 
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dep it semnalul de ie ire Y2, care ordona 
oprirea, de c tre trenul de marf  nr.29902, 
remorcat cu DA 751 apar inând S.C. Cargo 
Trans Vagon S.A. 

17 07.04.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, între sta iile CF Baru Mare i Pui, 
în circula ia trenului de marf  nr.60832-1, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  S.C. Transferoviar Grup S.A. s-a produs 
deraierea unui boghiu al celui de al 5-lea vagon 
de la urma trenului. 

i 18.07.2013 

18 17.04.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
între sta iile CF Cop ceni i Pope ti, în 
circula ia trenului de marf  nr.23682, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SNTFM „CFR Marf ” S.A. s-a produs 
deraierea a dou  vagoane din compunerea 
trenului. 

i 02.07.2013 

19 03.05.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Bucure ti, între  sta iile  CF  Fusea  i  

saru, în circula ia trenului de marf  
nr.71734, apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SNTFM „CFR Marf ” S.A. s-
a produs un incendiu la locomotiva DA 1362. 

i 10.06.2013 

20 01.05.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Constan a, în sta ia CF Agigea Nord, în 
circula ia trenului de marf  nr.20900, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  S.C. Cargo Trans Vagon S.A, s-a produs 
deraierea a dou  vagoane (primul vagon de a 
doua osie de la primul boghiu i al 2-lea vagon 
de primul boghiu). 

i 10.06.2013 

21 17.05.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
în circula ia trenului de c tori nr.9006 
apar inând operatorului de transport feroviar de 

tori SNTFC „CFR C tori”S.A., dup  
oprirea în sta ia CF Milcov, s-a produs 
punerea în mi care a trenului f  ca mecanicul 
de locomotiv  s  fi ac ionat în acest sens.  

i 18.06.2013 

22 22.07.2012 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, în sta ia CF B ile Calacea, s-a 
produs dep irea limitei sta iei în timpul 
execut rii manevrei de regarare a unui convoi 
format din 26 de vagoane, de la linia nr.2 la 
linia nr.1.  

i 28.08.2013 

23 01.07.2013 Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii i 18.07.2013 
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CF Craiova, în sta ia CF Ione ti, trenul de 
marf   nr.39618 apar inând DB SCHENKER 
RAIL  ROMÂNIA  S.R.L.  a  dep it  semaforul 
de ie ire de grup nr.1 care ordona „oprirea”.  

24 04.07.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Cluj, în sta ia CF T nad, s-a dep it 
semnalului de ie ire, care ordona „oprirea”, de 

tre trenul nr.69835-2. Trenul era remorcat de 
locomotiva DA 412 apar inând S.C. 
Transferoviar Grup S.A. 

i 25.07.2013 

25 06.07.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, sta ia CF Ilia, în circula ia trenului 
de marf  nr.48420-1, apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SNTFM „CFR 
MARF ” S.A., s-a produs un incendiu la 
locomotiva de remorcare EA 551. 

i 13.09.2013 

26 09.07.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
sta ia CF Drobeta Turnu Severin M rfuri, în 
circula ia trenului de marf  nr.97583 (format 
din locomotivele EA 222 i EA 867), 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SNTFM  "CFR  MARF "  S.A.,  s-a 
produs un incendiu la locomotiva EA 222. 

i 29.08.2013 

27 10.07.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, în linie curent  între sta ia CF 
Armeni i Teregova, pe toat  lungimea 
tunelului km 446+650 la km 447+100 au fost 
rupte împ mânt rile superioare i a fost smuls 
paravanul de protec ie al refugiului de c tre 
material rulant aflat în mi care. 

i 12.08.2013 

28 20.07.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
la ie irea din sta ia CF Ro iori Nord, în 
circula ia trenului de marf  nr.83216, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SNTFM „CFR MARF ” S.A. s-a produs 
deraierea celui de-al patrulea vagon, de la urma 
trenului, de ambele boghiuri. 

i 27.11.2013 

29 29.07.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, între  sta iile  CF  B ni a i 
Petro ani, în circula ia trenului de marf  
nr.29922, apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  CARGO TRANS VAGON 
S.A. s-a produs deraierea la al aptelea vagon a 
primei osii a celui de-al doilea boghiu în sensul 
de mers.  

i 25.09.2013 

30 07.04.2013 Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii i 23.08.2013 
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CF Craiova, sec ia Craiova - Pruni or, s-a 
dep it viteza maxim  de circula ie pe o 
distan  de 345 m de locomotiva EA 732 
(apar inând depoului Timi oara) care a circulat 
cu viteza de 123 km/h în loc de maxim 120 
km/h, vitez  constatat  la citirea benzii de 
vitezometru 

31 03.08.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Craiova, în sta ia CF Filia i, s-a executat 
eronat parcursul de ie ire pentru trenul nr.2021 
(în direc ia ân reni în loc de Gura Motru). 

i 23.08.2013 

32 10.08.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, 
sta ia CF Dej Triaj, zona aparatului de cale  
nr.23A, în circula ia trenului de marf  nr.50451, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  S.C.  UNICOM  TRANZIT  S.A.  s-a 
produs deraierea de toate osiile ale celui de al 
16-lea vagon de la locomotiv . 

i 23.08.2013 

33 18.05.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bra ov, 
între sta ia CF Mureni i Beia, s-a dep it 
viteza maxim  admis  de linie de c tre trenurile 
nr.R3510 i nr.R3500, apar inând operatorului 
de transport feroviar de c tori SNTFC "CFR 

TORI" S.A.. 

i 08.10.2013 

34 25.08.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Bra ov, în sta ia CF Valea Lung , au fost 
lovite i îndoite: semnalul repetitor  RX4  i  
semnalul de ie ire X4, de c tre u a deschis  a 
vagonului nr.315354716377, al zecelea din 
compunerea trenului de marf  nr.32602 
(apar inând operatorului de transport feroviar 
de marf  SNTFM CFR „Marf ” S.A.). 

i 17.10.2013 

35 11.10.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Craiova, în sta ia CF I alni a, trenul de 
marf  nr.61716 (apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SNTFM CFR 
„Marf ” S.A.) a fost depistat cu procent de 
mas  frânat  neasigurat. 

i 04.11.2013 

36 16.10.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Craiova, în sta ia CF Slatina, mecanicul 
trenul de c tori nr.9476 (apar inând 
operatorului de transport feroviar de c tori 
SNTFC  CFR  C TORI  S.A.)  a  plecat  din  
sta ie în baza indica iei permisive a semnalului 
de ie ire, înainte ca IDM exterior s  dea 
semnalul „pornirea trenului” i f  ca eful de 
tren s  fie prezent în tren. 

i 20.12.2013 
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37 01.10.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Timi oara, pe linia curent  dintre sta iile 
CF Rona  Triaj H. - Rona  Triaj grupa D, pe 
o distan  de 884 m, trenul Regio nr.2601 
remorcat cu locomotiva EC 040 (apar inând 
depoului Timi oara) a circulat viteza de 90 
km/h, dep ind viteza maxim  de circula ie a 
liniei  (80 km/h).   Dep irea vitezei maxime de 
circula ie a liniei a fost constatat  dup  citirea i 
interpretarea informa iilor înregistrate în fi ierul 
IVMS al locomotivei. 

i 15.11.2013 

38 26.10.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Bra ov, între sta iile CF Predeal i 
Timi ul de Sus, s-a dep it viteza maxim  de 
circula ie prev zut  în livretul de mers de c tre 
trenul de marf  nr.91742-1 apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  
SNTFM CFR MAFR  S.A. 

i 29.11.2013 

39 25.11.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii 
CF Gala i, în sta ia CF Cire u, la trecerea 
trenului de marf  nr.80518 apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  S.C. 
GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., au fost 
lovi i patru stâlpi de sus inere a firului liniei de 
contact, de u a lateral  deschis  a celui de-al 
15-lea vagon de la locomotiv . 

i 12.12.2013 

 
(1)       Baza legal  a investiga iei: i= În conformitate cu Directiva de Siguran , ii= În temeiul juridic na ional (care 
acoper  posibilele domenii excluse prin art.2, paragraful 2 al Directivei de Siguran ), iii= Op ional – alte criterii (Norme 
na ionale/reglement ri la care Directiva de Siguran  nu face referire). 

 
 

Investiga ii începute în anul 2013 i finalizate în anul 2014 
 

Nr. 
crt. 

Data  
producerii Descriere 

Baza 
legal  a 

investiga iei(1)      

Data 
finaliz rii 

1 02.02.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Timi oara, sec ia de circula ie Simeria - Livezeni 
(linie dubl  electrificat ), în sta ia CF Pui, s-a 
produs deraierea ultimelor 2 vagoane din 
compunerea trenului de marf  nr.23817 
(apar inând operatorului de transport feroviar 
SNTFM „CFR Marf ” S.A.),  datorit  ruperii 
membranei ro ii nr.2 a vagonului 
nr.815366558758 (vagon echipat cu ro i 
monobloc). 

i 21.01.2014 

2 08.05.2013 
Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii Cluj, între 
sta iile CF Fiad i Telciu, în circula ia trenului de 

i 07.04.2014 
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marf  nr.43622, apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SNTFM "CFR 
MARF " s-a produs deraierea a 9 vagoane 
înc rcate cu bu teni (3 vagoane r sturnate i 6 
vagoane deraiate). 

3 02.09.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, între 
sta iile CF Suplacu de Barc u i imleu 
Silvaniei, km. 53+500, în circula ia trenului de 
marf  nr.89435, apar inând operatorului de 
transport  feroviar  S.C.  GRUP FEROVIAR 
ROMÂN S.A., s-a produs deraierea vagonului 
nr.335379915549, de primul boghiu în sensul de 
mers. 

i 16.01.2014 

4 24.09.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Gala i, în 
circula ia trenului de marf  nr.76059, apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  
SNTFM „CFR MARF ” S.A., în sta ia CF 

tu a, la trecerea peste aparatul de cale 
centralizat nr.6, s-a produs deraierea de un boghiu 
a ultimului vagon din compunerea trenului. 

i 09.01.2014 

5 27.09.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj în 
circula ia trenului de marf  nr.89441, apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  SC 
Grup Feroviar Român S.A., la trecerea pe linia III 
din sta ia CF Reteag, s-a produs deraierea celui 
de-al doilea vagon de la locomotiv  de primul 
boghiu, în sensul de mers al trenului. 

i 13.01.2014 

6 04.10.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, între 
sta iile CF Suplacu de Barc u i imleu 
Silvaniei (sec ie neinteroperabil  apar inând de 
S.C. APRIA S.R.L.), km.53+730, în circula ia 
trenului de marf  nr.89401, apar inând 
operatorului de transport feroviar de marf  SC 
Grup Feroviar Român S.A., s-a produs deraierea 
celui de-al 18-lea vagon din compunerea trenului, 
de primul boghiu în sensul de mers. 

i 19.02.2014 

7 16.10.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, între 
sta ia CF Monor Gledin i Râpa de Jos, 
km.33+300, s-a produs ajungerea din urm i 
lovirea ultimului vagon din compunerea trenului 
de marf  nr.50473-2 (apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  S.C. Unicom Tranzit 
S.A.) de c tre trenul nr.48924 (drezin  pantograf 
DP 58 apar inând districtului LC S el), care 
circula între sta iile S el - Râpa de Jos. În urma 
impactului s-a  produs deraierea drezinei 
pantograf de a doua osie în sensul de mers i 

nirea a 16 persoane aflate pe drezin . 

i 03.03.2014 
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8 21.11.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
între sta iile CF Valea Alb i Balota, la km 
347+200 în circula ia trenului de marf  nr.31710, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SNTFM  „CFR  Marf ”  S.A.,  s-a  produs 
deraierea de un boghiu a celui de al 8-lea vagon de 
la locomotiv . 

i 31.01.2014 

9 02.12.2013 

Pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, 
între sta iile CF Zl rei i Dr ani, la km 
234+800, s-a produs un incendiu la locomotiva 
DA 875 a trenului de marf  nr.22002-1, 
apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  SNTFM „CFR MARF ” S.A.. 

i 24.02.2014 

10 04.12.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Bra ov, între sta iile CF Praid i Sovata (linie 
neinteroperabil  apar inând S.C. RC-CF TRANS 
S.R.L. Bra ov), la trecerea de nivel de la km 
109+410 prev zut  cu IR i bariere mecanice, s-a 
produs lovirea de c tre autovehiculul cu nr.AG-
87-BCE a automotorului nr.4503 care circula ca 
tren de c tori nr.14630, apar inând operatorului 
de transport feroviar S.C. REGIOTRANS S.R.L.. 

i 30.06.2014 

11 09.12.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Craiova, între sta iile CF Valea Alb i Balota, 
km 347+230, în circula ia trenului de marf  
nr.30650 apar inând operatorului de transport 
marf  DB SCHENKER RAIL ROMÂNIA S.R.L., 
s-a produs deraierea a dou  vagoane, respectiv a 
vagonului al 5-lea de la locomotiv  de toate osiile 
si a celui de-al 6-lea vagon de la locomotiv  de a 
doua osie în sensul de mers. 

i 05.03.2014 

12 21.12.2013 

Pe raza de activitate a Sucursalei Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Bra ov, între sta ia CF Mureni i Vân tori, fir I, 
km.282+600, în circula ia trenului de marf  
nr.32603, apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SNTFM „CFR Marf ” S.A., s-a 
produs deraierea locomotivei EA 745 care 
remorca trenul, de prima osie în sensul de mers. 

i 19.03.2014 

 
(1)       Baza legal  a investiga iei: i= În conformitate cu Directiva de Siguran , ii= În temeiul juridic na ional (care 
acoper  posibilele domenii excluse prin art. 2, paragraful 2 al Directivei de Siguran ), iii= Op ional – alte criterii (Norme 
na ionale/reglement ri la care Directiva de Siguran  nu face referire). 
 

 

 

3.3. Studii de cercetare (sau studii de siguran ) finalizate sau comandate în 2013 
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Studii comandate în 2013 i finalizate în 2013 
 

Data  
comenzii 

 

Denumirea Studiului 
(tipul încadr rii, localizarea) 

Baza 
legal  a 

investiga iei(1)      

Date  
complementare 

 

03.09.2013 

Încerc ri de laborator pentru roata monobloc nr.2, 
rupt  de la vagonul nr.81536655875-8, implicat în 
accidentul feroviar din data de 02.02.2013, pe 
sec ia de circula ie Simeria-Petro ani 

ii 28.11.2013 

(1)       Baza legal  a investiga iei: i= În conformitate cu Directiva de Siguran , ii= În temeiul juridic na ional (care 
acoper  posibilele domenii excluse prin art. 2, paragraful 2 al Directivei de Siguran ), iii= Op ional – alte criterii (Norme 
na ionale/reglement ri la care Directiva de Siguran  nu face referire). 

 
Studii comandate în 2013 
 

Data 
comenzii 

 

Denumirea Studiului 
(tipul încadr rii, localizarea) 

Baza 
legal  a 

investiga iei(1)      

Date  
complementare 

 

- - - - 
(1)       Baza legal  a investiga iei: i= În conformitate cu Directiva de Siguran , ii= În temeiul juridic na ional (care 
acoper  posibilele domenii excluse prin art. 2, paragraful 2 al Directivei de Siguran ), iii= Op ional – alte criterii (Norme 
na ionale/reglement ri la care Directiva de Siguran  nu face referire). 

 
3.4. Prezentarea sumar  a investiga iilor finalizate în 2013 

În cursul anului 2013 au fost finalizate un num r de 39 de ac iuni de investigare dintre 
care 10 au fost deschise în anul 2012, restul de 29 fiind deschise în cursul anului 2013. 

În continuare este prezentat  o situa ie sintetic  privind cele 39 de rapoarte de investigare 
finalizate în cursul anului 2013. 

 
3.4.1. Accidentul feroviar produs la data de 02.09.2012, ora 19:50, pe raza de activitate a 

Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bucure ti, în sta ia CF 
Bucure tii  Noi,   prin   deraierea   de  primele  dou  osii  ale  locomotivei  EA 526 aflat  în  
remorcarea  trenului de marf   nr.84796-1, apar inând operatorului de transport feroviar 
de marf  SNTFM ,,CFR Marf ” SA. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 11.02.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o c rarea buzei bandajului ro ii din partea dreapt  a osiei 

nr.6 (prima în sensul de mers) ca urmare a pierderii capacit ii de ghidare, generat  de starea 
tehnic  a traverselor, care nu a permis asigurarea unei prinderi corespunz toare. 

Factorii care au contribuit: 
- folosirea traverselor speciale care prin lungimea lor nu puteau asigura fixarea tuturor 

inelor corespunz toare celor dou  direc ii ale schimb torului de cale nr.9C 
(lungimea acestora asigura fixarea numai a trei ine). 

Cauze subiacente  
Men inerea în exploatare a traverselor necorespunz toare din cuprinsul schimb torului de 
cale nr.9C, ca urmare a neaprovizion rii cu întreaga cantitate solicitat  de traverse 
speciale pentru schimb toarele de cale. Din acest motiv au fost folosite traverse speciale 
recuperate dar cu lungimi mai mici fa  de planul de montare, care nu asigurau fixarea 
celor 4 ine corespunz toare celor dou  direc ii ale schimb torului de cale nr.9C. 
Cauze primare nu au fost identificate.  
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
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3.4.2. Accidentul feroviar produs la data de 28.09.2012, ora 05:36, pe raza de activitate a 
Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în sta ia CF Târgu 
Jiu,  prin deraierea de prima osie în sensul de mers  a locomotivei ED 030 (inactiv ), 
aflat  prima dup  locomotiva de remorcare (EA 830) a trenului de marf  nr.84790 
apar inând operatorului de transport feroviar SNTFM ,, CFR Marf ” SA. 

 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 15.01.2013. 
  

Cauza direct  a constituit-o desc rcarea semnificativ  de sarcin  a osiei nr.1, cu 
afectarea capacit ii de ghidare i a coeficientului de siguran  contra deraierii, fapt care 
a determinat c rarea buzei ro ii din partea dreapt  sens de mers a osiei pe ciuperca 
inei corespunz toare firului exterior al curbei, rularea acesteia pe suprafa a de rulare a 
inei circa 900 mm, urmat  de deraierea osiei, cu roata din stânga în interiorul c ii. 

Factorii care au contribuit 
Existen a unor defecte la locomotiv  prezentate mai jos: 
- diferen  între diametrele cercurilor de rulare ale ro ilor de la osia nr.1 de 2,19 mm 

(fa  de 0,3 mm admis de reglement rile specifice în vigoare pentru osii strunjite); 
- diferen  între diametrele cercurilor de rulare ale ro ilor: 
              - osiei nr.1 i osiei nr.2 de 21,38 mm; 
              - osiei nr.1 i osiei nr.3 de 19,9 mm, 
fa  de 4 mm admis în exploatare de reglement rile specifice în vigoare, f  reglarea 
adaosurilor; 
- diferen e între sarcinile pe ro i f  echilibrare: 
              - 3,4% între greutatea pe roata stâng i dreapt  de la osia nr.3; 
              - 2,9% între greutatea pe roata stâng i dreapt  de la osia nr.4; 
              - 4,5% între greutatea pe roata stâng i dreapt  de la osia nr.5; 
              - 3,4% între greutatea pe roata stâng i dreapt  de la osia nr.6, 
fa  de ±2% admis în exploatare de reglement rile specifice în vigoare, f  reglarea 
adaosurilor 
- existen a unor rizuri pe flancul activ al buzei ro ii din partea dreapt  sens mers a osiei 

nr.1 rezultate din strunjirea osiei; 
- dep irea jocurilor orizontale admise între tampoanele laterale de cauciuc i ramele 

boghiurilor: 
              - 20 mm fa  de minim 22 mm la boghiul nr.1; 
             - 37 mm fa  de maxim 28 mm la boghiul nr.2 
Cauze subiacente 
Nerespectarea proceselor tehnologice de repara ii a locomotivelor în sensul îndrum rii 
în circula ie f  efectuarea tuturor verific rilor instruc ionale. 
Cauze primare nu au fost identificate . 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.3. Accidentul feroviar produs la data de  02.10.2012 pe raza de activitate a Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, între sta iile CFR 
POPE TI-VÂLCEA  i  COP CENI,  prin  deraierea  de  prima  osie  a  locomotivei  DA  
1636, aflat  la roat , la trenul nr. 39237 apar inând operatorului de transport feroviar 
SERVTRANS INVEST. 

 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 07.02.2013. 
 

Cauza direct  a constituit-o dep irea toleran ei admise la torsionarea c ii impus  de 
prevederile instruc iei nr.314/1986 (peste 12,5 mm), care a avut ca efect desc rcarea de 
sarcin  a osiei nr.1 a locomotivei, c rarea buzei ro ii din partea dreapt  a acestei osii pe 
suprafa a de rulare a ciupercii inei corespunz toare firului exterior al curbei, urmat  de 
deraierea osiei. 
Factori care au contribuit: 
- diferen a  de  2,12  mm  dintre  diametrele  ro ilor  (  stânga  -  dreapta)  de  la  osia  nr.1  a  
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locomotivei DA 60-1636-4; 
- diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare ale osiilor montate la primul boghiu, 

partea dreapt  sens de mers este de 14.52 mm, dintre diametrele cercurilor de rulare 
ale osiei nr. 1 i diametrele cercurilor de rulare ale osiei nr. 2; 

- dep irea vitezei maxime a limit rii de vitez  de 15 km/h: 
- dep irea toleran elor admise la torsionarea c ii, respectiv mai mult de 12,5 mm 

diferen  între 2 m sur tori consecutive f cute la 2,5 metri pentru viteze cuprinse 
între 10 – 30 km/h.; 
Deraierea osiei s-a produs prin cumularea factorilor prezenta i, niciunul dintre ace tia 

neputând provoca singur deraierea osiei locomotivei. 
Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instruc ia de norme i toleran e pentru 

construc ia i între inerea c ii nr. 314/1989 privind torsionarea c ii; 
- punerea în circula ie a locomotivelor f  respectarea condi iilor de siguran a 

circula iei. 
Cauze primare: nu au fost identificate cauze primare. 
Recomand ri de siguran : nu au fost identificate. 

 
3.4.4. Accidentul feroviar produs la data de 12.10.2012, ora 00:20, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bra ov, sec ia 
de circula ie Sâncel – Praid (linie simpl  neelectrificat  – sec ie neinteroperabil  
gestionat  de  SC  RC-CF  Trans  SRL  Bra ov),  între  sta iile  Praid  i  Sovata,  prin   
deraierea vagoanelor nr.33876735928-8 i 31555972485-3 (al 9-lea i al 10-lea) din 
compunerea trenului de marf  nr.99962 apar inând operatorului de transport feroviar SC 
Rail Force SRL. 

 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 17.01.2013. 
 
 Cauza direct  a constituit-o existen a unui ecartament a c rui valoare dep ea valoarea 

maxim  admis  de prevederile cap.1, art.1, pct.13 din Instruc ia pentru norme i 
toleran e pentru construc ia i între inerea c ii-linii cu ecartament normal nr.314/1989. 
Factori care au contribuit: 
- starea necorespunz toare a traverselor, care au permis m rirea ecartamentului peste 

valoarea admis  în exploatare; 
- starea necorespunz toare a vagonului nr.33876735928-8, care a constat în existen a 

unui defect caracteristic la osia nr.1, în sensul c  distan a dintre fe ele exterioare ale 
buzelor ro ilor era sub limita minim  admis  de prevederile art.221(2) lit.a din 
Regulamentul de Exploatare Tehnic  Feroviar  nr.002/2001. 

 
Cauze subiacente: 
- neexecutarea corespunz toare a reviziilor i a lucr rilor de între inere a c ii; 
- neverificarea principalelor condi ii pe care trebuie s  le îndeplineasc  osiile montate 

ale vehiculelor feroviare remorcate, pentru a fi admise s  circule pe liniile 
infrastructurii feroviare. 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.5. Accidentul feroviar produs la data de 28.10.2012, ora 09:06, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, 
sec ia de circula ie Berzovia - G taia (linie simpl  neelectrificat  - sec ie 
neinteroperabil  gestionat  de SC RC-CF Trans SRL Bra ov), în sta ia CF G taia, în 
circula ia trenului de c tori nr.14446  (apar inând operatorului de transport feroviar  
SC REGIOTRANS SRL Bra ov), prin deraierea de ambele boghiuri a automotorului 
AMX nr. 577. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 21.02.2013. 
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Cauza direct  a constituit-o manipularea necorespunz toare a schimb torului de cale 
nr.6, fapt care a permis înscrierea osiilor ambelor boghiuri pe contraacele 
schimb torului de cale, rularea în acest mod pân  în punctul în care distan a dintre fe ele 
laterale interioare de rulare ale ciupercilor contraacelor dep ea valoarea maxim  a 
ecartamentului (1470 mm), urmat  de c derea ro ilor din partea dreapt  între contaacul 
drept i acul curb i a ro ilor din partea stâng  între contaacul curb i acul drept. 
Aceast  manipulare a fost posibil  prin deblocarea for at  a câmpului de in  izolat  „de 
la i spre Re a” datorit  lovirii manuale de c tre acar a pârghiei de ap sare a câmpului 
de in  izolat  a aparatului de manevr , permi ând astfel transmiterea câmpului de 
semnal c tre IDM i despiedicarea parcursului de intrare înainte de gararea trenului.   
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
Neefectuarea reviziei lunare a aparatului de manevr  de la cabina nr.2 în luna 
septembrie 2012. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

  
3.4.6. Accidentul feroviar produs la data de 12.11.2012, ora 17:00, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, 
sec ia de circula ie Livezeni – Lupeni (linie simpl  electrificat  – sec ie neinteroperabil  
gestionat  de SC RC-CF Trans SRL Bra ov), între sta iile CF Lupeni Tehnic i Vulcan, 
în circula ia trenului de marf  nr.23815 (apar inând SNTFM „CFR Marf ” SA), prin 
deraierea ultimelor 4 vagoane din compunerea trenului înc rcate cu c rbune. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 12.02.2013. 
 
Cauz  direct  a constituit-o c derea de pe ina firului interior al curbei, a ro ii nr.2 de 
la  boghiul nr.1 al vagonului nr.5 de la semnal, ca urmare a supral rgirii c ii în condi iile 
existentei unei mobilit i reduse a boghiului nr.1. 
Factorii care au contribuit: 
- num rul traverselor necorespunz toare de pe panoul de 30 m, în procent de 25 %, 

fa  de 7 % admis precum i din pozi ionarea acestora pe panou a rezultat un num r 
de 6 traverse necorespunz toare de înlocuit în urgen a I, permi ând deplas ri sub 
ac iunea materialului rulant ale pl cilor metalice între 8 mm (fir interior) i 24 mm 
(fir exterior); în urma c rora pe traversa 19 a rezultat din m sur toare i calcule o 
valoare  real  a ecartamentului de 1502 mm; 

- lipsa jocurilor la pietrele de frecare, aferente boghiului deraiat i sprijinirea simultan  
a asiului vagonului pe cele dou  pietre de frecare;    

- distrugerea par ial  a garniturii de uzur  tip poliamid , prin fragmentarea i 
colectarea acestor fragmente în partea inferioar  a crapodinei, fapt ce a determinat 
contact direct (par ial) a crapodinei superioare cu crapodina inferioar  cu cre terea 
coeficientului de frecare dintre cele dou  suprafe e metalice. 

Cauze subiacente: 
Cauze subiacente privind competen ele: 
- pentru func ia de revizor cale, la revizia c ii se folose te personal având func ia de 

meseria  I cale (ne colarizat, neautorizat, f  avizarea aptitudinilor medico-
psihologice pentru func ia de revizor cale ); 

- pentru func ia ef echip  între inere cale se folose te personal având func ia de 
meseria  I cale  (ne colarizat, neautorizat, f  avizarea aptitudinilor medico-
psihologice pentru func ia de ef echip  ). 

Cauze subiacente privind între inerea: 
- nu se intervine pentru remedierea defectelor c i, depistate de vagonul de m surat 

calea, astfel c  defectele de ecartament depistate pe curba de la km 94 + 955 – 95 + 
310 în zona de la km 95 + 100 – 95 + 200, la verificarea din data de 25.05.2011, se 
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men in în cale pân  la data de 12.11.2012 când are loc deraierea;   
- nu s-a procedat la înlocuirea traverselor necorespunz toare recenzate pentru perioada 

2011/2012  (eviden iate în documentele de predare a Liniei 117  Livezeni – Lupeni) 
de c tre Sec ia L 9 Simeria c tre S.C. RC – CF  TRANS S.R.L. Bra ov, în num r de 
2150 buc. 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

  
3.4.7. Accidentul feroviar produs la data de 06.12.2012, ora 16:30, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Constan a, în 
sta ia CF Fete ti, prin manipularea eronat  de c tre IDM dispozitor  a macazurilor 14/28 
din sta ie în timpul expedierii trenului Inter Regio 1681 (macazuri aflate în parcursul de 
expediere a trenului nr.1681 – tren apar inând SNTFC CFR C tori SA. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 16.01.2013. 
 
Cauz  direct  a constituit-o manipularea neregulamentar  a instala iei de centralizare a 

macazurilor i semnalelor prin executarea de c tre IDM dispozitor a unor parcursuri de 
manevr  în sistem centralizat, simultan cu parcursul de expediere a trenului nr.1681 efectuat 
în sistemul în elegerii telefonice. 

Factori care au contribuit: 
- neverificarea trasei parcursului cu butonul BKST-Y; 
- executarea în bloc a unei comenzi de la semnalul M18 la semnalul XIII, contra 

parcursului ini ial efectuat. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.8.  Accidentul feroviar produs la data de 22.12.2012, ora 12:35, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, 
sec ia de circula ie Simeria - Livezeni (linie dubl  electrificat ), în sta ia CF Pui, prin  
deraierea de un boghiu (al doilea în sensul de mers) a vagonului nr.88536656800-8 (al 
9-lea de la locomotiv ), din compunerea trenului de marf  nr.50408 (apar inând 
operatorului de transport feroviar SC Unifertrans SA), peste schimb torul de cale nr.15 
din sta ie. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 21.02.2013. 
 

 Cauza direct  a constituit-o p sirea c ii de rulare a ro ilor osiei fapt generat de 
derea portsabotului situat în fa a ro ii nr.5, sens mers, de la vagonul nr.88536656800-

8, i blocarea acestuia în jgheabul dintre ina din partea stâng i dalele pasajului 
pietonal situat în sta ia Pui la km 43 + 810, cu constituirea ca obstacol in gabaritul caii.  
Factori care au contribuit: 
- Repara ia defectuoas  efectuat  la etrierul de siguran  aferent p ii din fa , sens 

mers, a ro ii nr.5 a vagonului; 
Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor instruc ionale cu ocazia efectu rii reviziilor tehnice la 

compunere i respectiv tranzit efectuate la trenul de marf  nr.50408 din data de 
22.12.2012, tren în compunerea c ruia s-a aflat vagonul nr.88536656800-8. 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.9. Incidentul feroviar produs la data de 22.12.2012, ora 5:30, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Ia i, pe sec ia 
de circula ie Ia i – Pa cani (linie dubl  electrificat ) între sta ia CF Ruginoasa i Târgu 
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Frumos, în circula ia trenului de marf  nr.61723-2 (SNTFM „CFR Marf ” SA) prin 
dep irea vitezei maxime admise de linie. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 10.07.2013. 
 
Cauza direct : Schimb toarele de regim ,,Gol–Mediu–Înc rcat” nu au fost manipulate 

în pozi ia corespunz toare st rii de înc rcare a vagoanelor (vagoanele erau înc rcate iar 
schimb toarele de regim erau manipulate în pozi ia ,,Gol”, ceea ce implic  realizarea unor 
presiuni mai mici în cilindrii de frân i implicit a unei mase frânate inferioare). 

Factori care au contribuit 
- ac ionarea defectuoas  a frânei automate a trenului la coborârea acestuia pe pant  

tre sta ia CFR Târgu Frumos prin efectuarea unor depresiuni în conducta general  
de aer a trenului mai mici decât cele prev zute în reglement rile specifice în vigoare;  

- frâna reostatic  defect  pe ambele locomotive  
Cauze subiacente: 
- neefectuarea în formularul „Not  de frâne”, de c tre revizorul tehnic de vagoane, a 

unei men iuni referitoare la existen a sabo ilor nemetalici care ar fi condus la alt  
pozi ie a schimb toarelor de frân  la vagoanele înc rcate. 

Cauze primare: 
Reglement rile privind circula ia vagoanelor CSI transpuse, în vigoare pe re eaua de 
cale ferat  din România, respectiv Ordinul 25/A/206/1975 nu reglementeaz  clar: 

 în care dintre pozi iile Mediu  sau Înc rcat  trebuie manipulate schimb toarele 
de regim ,,Gol–Mediu–Înc rcat” în situa ia vagoanelor CSI transpuse, înc rcate, 
echipate cu sabo i nemetalici, schimb toare de regim ,,Gol–Mediu–Înc rcat” i 
frânare progresiv i automat  a înc rc turii tip AUTOREGIM;  

 modul prin care se stabile te masa frânat  în cazul utiliz rii altor tipuri de 
boghiuri decât cele care au fost luate în considerare  la elaborarea ordinului 
25/A/296/1975 – (boghiurile apar inând SNTFM „CFR Marf ” SA), respectiv 
modul cum se stabile te masa frânat  la boghiuri ale altor administra ii de cale 
ferat  (C i Ferate Moldovene, Ucrainene, etc.), care au alte caracteristici. 

Recomand ri de siguran : 
Actualizarea  ordinului 25/A/206/1975 cu prevederi referitoare la: 
a) modul în care trebuie manipulate schimb toarele de regim ,,Gol–Mediu–Înc rcat” 

de la vagoanele CSI transpuse în stare înc rcat  la care boghiurile de transpunere 
sunt echipate cu sabo i nemetalici cu dispozitiv pentru frânarea progresiv i 
automat  a înc rc turii propor ional cu sarcina pe osie tip AUTOREGIM;  

b) modul prin care se stabile te masa frânat  în cazul vagoanelor CSI pe boghiuri cu 
sabo i nemetalici transpuse de c tre administra iile de cale ferat  vecine (C i 
Ferate Moldovene ti, Ucrainene, etc.); 

c) tipul i caracteristicile frânei automate cu care sunt echipate în prezent vagoanele 
CSI transpuse. 

 
3.4.10. Accidentului feroviar produs la data de 30.12.2012, ora 18:50, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, 
sta ia CF Petro ani, în circula ia trenului de marf  nr.20976-1 (apar inând SC  Cargo 
Trans Vagon SA), prin deraierea de o osie a vagonului nr.33535300809-7 (înc rcat cu 

rbune). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 16.05.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o sl birea bandajului ro ii nr.5, datorit  sc derii în timp a 
for ei de strângere exercitat  de bandajul ro ii pe obada acestei ro i, urmat  de rotirea i 
deplasarea transversal  a acestuia pe obada ro ii. Acest fapt a condus la deraierea osiei 
montate corespunz toare ro ilor nr.5-6 de la vagonul nr.33535300809-7 din trenul 
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nr.20976-1 din data de 30.12.2012, cu roata  nr.5 în exteriorul inei din stânga al c ii de 
rulare i cu roata nr.6 în interiorul c ii de rulare, în  dreptul km.79+050. 
Factori care au contribuit 
- solicit ri termice i mecanice ap rute în exploatarea osiei; 
- durata mare de utilizare a bandajului (bandajul este fabricat în anul 1977); 
- uzura bandajului în planul cercului de rulare apropiat  de limita admis  în exploatare; 
- rugozitate mare a suprafe elor obadei i bandajului aflate în contact. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.11. Accidentul feroviar produs la data de 05.02.2013, ora 16:30, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, sec ia 
de circula ie B beni - Alunu (sec ie neinteroperabil  apar inând SC RC-CF Trans SRL 
Bra ov - linie simpl  neelectrificat ), în sta ia CF Cop ceni  prin deraierea de primul 
boghiu în sensul de mers al celui de-al 7-lea vagon de la semnal din compunerea 
trenului de marf  nr.23683 (apar inând operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR 
Marf ” SA). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 17.04.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o rularea primului boghiu în sensul de mers al vagonului 
num rul 81536651686-3 (al 15-lea de la siguran ) din trenul nr.23683 din data de 
05.02.2013 pe o zon  a c ii de rulare care prezenta dep iri ale toleran elor admise la 
nivelul transversal precum i la torsionarea c ii. 
Factori care au contribuit 
- diferen a dintre diametrele cercurilor de rulare ale ro ilor nr.5-6 ale osiei 

conduc toare a primului boghiu al vagonului nr.81536651686-3 mai mare decât cea 
admis  instruc ional; 

- placa de poliamid  de la crapodina boghiului deraiat deteriorat , cu fragmente lips . 
Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor din reglement rile specifice în vigoare referitoare la 

torsionarea c ii (art.7, pct.4 din Instruc ia de norme i toleran e pentru construc ia i 
între inerea c ii nr.314/1989). 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.12. Accidentul produs la data de 14.02.2013, ora 23:10, pe raza de activitate a Sucursalei 

Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Gala i, între sta iile CF 
Racordare CS Gala i i C tu a (linie simpl  neelectrificat ), în linie curent  la km 
3+480, în circula ia trenului de marf  nr.76052 (apar inând operatorului de transport 
feroviar SNTFM „CFR Marf ” SA), prin incendiul declan at la locomotiva DA L 1069. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 26.04.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o scurtcircuitul ap rut la cablajul de for  al motorului de 
trac iune nr.5, urmare a sc derii rezisten ei de izola ie a înveli urilor cablurilor i 
str pungerea acestora, fapt ce a condus în final la sudarea cablurilor la o distan  de 
aproximativ 300 mm de bornele motorului de trac iune i aprinderea înveli urilor 
cablurilor. 
Factori care au contribuit 
- fenomenul de îmb trânire al înveli urilor cablurilor de alimentare ale motorului de 

trac iune nr.5; 
- starea precar  de cur enie a motoarelor de trac iune urmarea pierderilor de 

combustibil i ulei din instala iile respective. 
Cauze subiacente 
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- Nu s-a respectat ciclul de repara ii i revizii obligatorii la locomotiv , conform 
prevederilor Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. 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, modificat i completat prin Ordinul 
nr.1359/2012 al Ministrului Transporturilor i Infrastructurii. 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.13. Accidentul feroviar produs la data de 18.02.2013, ora 14:00, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Constan a, 
sec ia de circula ie Capu Midia – Doroban u (sec ie neinteroperabil  apar inând SC 
GFR SA - linie dubl  neelectrificat ), în sta ia CF N vodari prin deraierea de primul 
boghiu în sensul de mers al vagonului nr.33877852335-1 (primul de la locomotiv  - 
vagon înc rcat cu motorin ) din compunerea trenului de marf  nr.89614 (apar inând 
operatorului de transport feroviar SC GFR SA). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 09.05.2013. 
 
Cauza direct   
Au constituit-o traversele de lemn necorespunz toare care au cedat sub sarcin , 
neasigurând ecartamentul liniei în toleran e, conducând la c derea de pe ina interioar  
curbei, între firele c ii, a primei ro i a primului boghiu în sensul de mers de la vagonul 
nr.33877852335-1 (primul vagon dup  locomotiv ). 
Factori care au contribuit 
- jocul însumat la pietrele de frecare ale primului boghiu în sens de mers 

neinstruc ional (de 3 mm). 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.14. Accidentul feroviar produs la data de 12.03.2013, ora 13:47, în circula ia trenului 

nr.14016 (AMX 97-1702-6 i remorca 74-1702-0), apar inând operatorului de transport 
feroviar de c tori SC Regiotrans SRL, pe raza de activitate a Centrului Regional de 
Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, în sta ia CF M gheru ieu, prin deraierea 
de un boghiu a remorcii trenului. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 15.04.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o pierderea capacit ii de ghidare a c ii de rulare i p sirea 
acesteia de c tre ro ile osiei conduc toare a primului boghiu al vagonului remorc  al 
automotorului AMX 97-1702-6 pe schimb torul de cale nr.2 datorit  manipul rii 
acestuia în momentul trecerii trenului nr.14016. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
- Neverificarea pe teren a macazului nr.2, înc lcându-se prevederile art.42 

“Deranjament la unul sau mai multe macazuri” din Instruc ia de manipulare a 
instala iei de centralizare electrodinamic  tip CR2 Domino din Hm M gheru ieu, 
nr.350/2002, întocmit  de Sec ia CT2 Dej i aprobat  de c tre conducerea Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj. 

- Manipularea instala iei de siguran  de c tre personal care nu se afla în timpul 
execut rii serviciului (la solicitarea IDM de serviciu), înc lcându-se prevederile 
art.12 din Regulamentul de Exploatare Tehnic  Feroviar  nr.002 aprobat prin ordinul 
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.1186 din 29.08.2001 

Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
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3.4.15. Incidentului feroviar produs la data de 14.03.2013, ora 21:30, în circula ia trenului de 

marf  nr. 91718, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  (SNTFM „CFR 
Marf ” SA), pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii Timi oara, în sta ia C ran, prin deraierea de un boghiu de la al 9-lea vagon 
de la semnal al trenului. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 17.06.2013. 
 
Cauza direct  
- sl birea bandajului ro ii nr.5 apar inând celei de-a doua osii de la primul boghiu în 

sens de mers al vagonului nr.81536655080-5 datorita diminu rii în timp a for ei de 
strângere dintre bandaj i obada ro ii, urmat  de rotirea acestuia, distrugerea inelului 
de fixare a bandajului i deplasarea transversal  a acestuia pe  obad . 
Acest fapt a determinat modificarea accidental  a ecartamentului osiei cu ro ile nr.5-

6 i a condus la: 
- deraierea ro ii nr.5 pe panoul intermediar dintre macazul nr.5 i macazul 5A în 

exteriorul c ii pe partea stâng  sens mers i a ro ii  nr.6 în interiorul caii;  
- antrenarea în deraiere a osiei cu ro ile nr.7-8 de la acela i boghiu între macazul 

schimb torului de cale nr.5A i inima de încruci are a acestuia, cu roata nr.7 din 
partea stâng  sens mers în exteriorul c ii i roata nr.8 în interior.  

Factori care au contribuit: 
- solicit ri mecanice i termice la care este supus bandajul în circula ia vagonului; 
- durata mare de utilizare a bandajului ( bandajul este fabricat în anul 1977); 
- grosimea bandajului în planul cercului de rulare apropiat  de limita minim  admis . 
Cauze subiacente: 
- tratarea neinstruc ional  a lipsei marcajelor la exteriorul ro ii cu ocazia efectu rii 

reviziilor tehnice ale vagonului.  
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.16. Incidentul feroviar produs la data de 07.04.2013, ora 00:07, pe raza de activitate a 
Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bucure ti, în 
sta ia CF Târnavele, prin dep irea semnalului de ie ire Y2, care ordona „oprirea”, de 

tre trenul de marf  nr.29902, remorcat cu DA 751 (apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SC Cargo Trans Vagon SA). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 26.04.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o neoprirea trenului de marf  nr.29902, remorcat cu 
locomotiva ER 2016 751-1, înaintea semnalului luminos de ie ire Y2 de i indica ia 
acestuia era ro u („OPRE TE f  a dep i semnalul!”). Acest lucru a fost posibil ca 
urmare a faptului c  personalul de locomotiv  a dormit in timpul serviciului. 
Factorii care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
- conducerea locomotivei trenului de c tre mecanicul ajutor; 
- dep irea duratei serviciului maxim admis pe locomotiv . 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.17. Accidentul feroviar produs la data de 07.04.2013, ora 12:25, în circula ia trenului de 
marf  nr.60832-1, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC 
Transferoviar Grup SA, pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, 
Între inere i Repara ii CF Timi oara, între sta iile CF Baru Mare i Pui, prin deraierea 
de unui boghiu de la al 5-lea vagon de la urma trenului. 

  Raportul de investigare a fost finalizat la data de 18.07.2013. 



2013                                                                                                                                  Raport anual 
 

28 
 

 
Cauza direct  a constituit-o depresarea ro ilor nr.4 i 5 de pe osia conduc toare a 

primului boghiu al vagonului nr.31555972602-3 urmare a diminu rii în timp a for ei de 
strângere exercitat  de butucul ro ilor asupra por iunilor de presare de pe osie.  

Factorii care au contribuit 
- apari ia în profunzime a ruginii pe întreaga circumferin  a por iunilor de presare ale 

osiei pe o l ime variabila cuprins  între 22 – 38 mm respectiv puncte de rugin  în 
profunzime pe o por iune cu form  neregulat  cu suprafa a de cca 500 mm2, cu 
afectarea corespunz toare a for ei de strângere a butucului ro ii pe por iunea de 
presare pe osie generat  de o neconformitate în procesul de asamblare a osiei 
montate.  

Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.18. Accidentul feroviar produs la data de 17.04.2013, ora 11.15 în circula ia trenului de 

marf  nr.23682, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  S.N.T.F.M. 
„CFR Marf ” S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere 
i Repara ii CF Craiova, între sta iile CF Cop ceni i Pope ti, manifestat prin deraierea 

a dou  vagoane. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 02.07.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o dep irea toleran elor admise la nivelul transversal prescris 

precum i la torsionarea c ii. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor art.7, pct.4 din Instruc ia de norme i toleran e pentru 

construc ia i între inerea c ii nr.314/1989 privind torsionarea c ii. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.19. Accidentul feroviar produs la data de 03.05.2013, ora 18:07, în circula ia trenului de 

marf  nr.71734, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SNTFM „CFR 
Marf ” S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii CF Bucure ti, între sta iile CF Fusea i M saru, prin producerea unui 
incendiu la locomotiva DA 1362. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 10.06.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o un scurtcircuit ap rut în zona bornelor de leg tur  ale 
motorului de trac iune nr.4, pe conductorii cu poten ial diferit, datorit  sc derii 
rezisten ei de izola ie a înveli urilor cablurilor si str pungerii acestora, fapt ce a condus 
în final la aprinderea înveli urilor. 
 
Factorii care au contribuit: 
- fenomenul de îmb trânire al înveli urilor cablurilor de alimentare ale motorului de 

trac iune nr.4; 
- starea precar  de cur enie a locomotivei urmare pierderilor de ulei i combustibil din 

instala iile respective. 
Cauze subiacente: 
- nu s-a respectat ciclul de repara ii obligatorii la locomotiv , conform prevederilor 

Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si repara ii 
planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcur i pentru efectuarea 
reviziilor si repara iilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor 
si infrastructurii nr.315/2011, modificat i completat prin Ordinul nr.1359/2012 al 
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Ministrului Transporturilor i Infrastructurii. 
Cauza primar  nu au fost identificate cauze. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.20. Accidentul feroviar produs la data de 01.05.2013, ora 05:45, în circula ia trenului de 

marf  nr.20900, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  CARGO 
TRANS VAGON S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, 
Între inere i Repara ii Constan a, în sta ia Agigea Nord, prin deraierea a doua 
vagoane(primul vagon de a doua osie de la primul boghiu i al 2-lea vagon de primul 
boghiu). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 10.06.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o blocarea c ii de rulare prin în epenirea sabotului de mân  

nr.3 al sta iei CF Agigea Nord la inima de încruci are a macazului nr.21 cap X sta ia CF 
Agigea Nord, la expedierea trenului de marf  nr.20900 de la linia 6, f  a se fi ridicat 
sabotul nr.3 de la roat , fapt care a condus la deraierea de o osie (3-4), a doua în sensul de 
mers, de la vagonul nr.33879335976-5, primul de la siguran i de un boghiu (osiile 1-2, 
3-4), primul în sensul de mers, de la vagonul nr.33879345941-7, al doilea de la siguran . 

Factorii care au contribuit: 
- neverificarea ridic rii sabotului de mân  nr.3 de la roata vagonului nr.33879335976-5 

înainte de expedierea trenului de marf  nr.20900 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.21. Incidentul feroviar produs la data de 17.05.2013, ora 16.35, în circula ia trenului de 

tori nr.9006 (apar inând operatorului de transport feroviar de c tori SNTFC „CFR 
tori” SA), pe raza de activitate a Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, 

Între inere i Repara ii CF Craiova, în sta ia CF Milcov, manifestat prin punerea în 
mi care a trenului. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 18.06.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o neasigurarea cu frâna automat i de mân  a locomotivei 
în vederea men inerii pe loc a trenului în timpul opririi în sta ie. 
Factori care au contribuit 
- sirea locomotivei de c tre mecanicul de locomotiv  f  respectarea 

reglement rilor în vigoare.; 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.22. Incidentul feroviar produs la data 22.07.2012, ora 14:38, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în 
sta ia CF B ile Calacea, prin dep irea limitei sta iei în timpul execut rii manevrei de 
regarare a unui convoi format din 26 de vagoane, de la linia nr.2 la linia nr.1. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 28.08.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o tamponarea violent  de c tre convoiul de manevr  a 
opritorului fix 01 - din cap tul X al sta iei CF B ile Calacea (opritorul fix al liniei de 
tragere nr.5 din prelungirea liniei 1), urmare a absen ei mecanicului de la conducerea 
locomotivei. 
 
Factori care au contribuit 
- scoaterea din func ie a instala iilor de siguran i vigilen  coroborat cu absen a din 

cabina de conducere a locomotivei a unui agent instruit pentru luarea tuturor 
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surilor în cazul în care mecanicul î i pierde capacitatea de conducere; 
- acceptarea de c tre factorii implica i în desf urarea opera iunilor de manevr  a unui 

mod de lucru ce a presupus înc lcarea, cu bun tiin , a prevederilor instruc ionale 
eviden iate în cuprinsul Raportului de investigare. 

 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.23. Incidentul feroviar produs la data de 01.07.2013, ora 21.52, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în 
sta ia CF Ione ti, prin dep irea semaforului de ie ire de grup nr.1, aflat pe oprire, de 

tre trenul de marf   nr.39618 (apar inând DB SCHENKER RAIL ROMÂNIA S.R.L.). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 18.07.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o neoprirea trenului de marf  nr.39618, remorcat cu 
locomotiva DA 92 53 060 1680-7, înaintea m rcii de siguran i a semaforului de ie ire 
B de i indica ia acestuia era  ro u (“OPRE TE f  a dep i semnalul”).  
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
 
Cauze subiacente: 
- dep irea duratei serviciului maxim admis pe locomotiv ; 
- nerespectarea condi iilor de circula ie ale trenului stabilite prin livret. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.24. Incidentul feroviar produs la data de 04.07.2013, ora 04.00, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, în sta ia 
CF T nad, prin dep irea semnalului de ie ire, care ordona „oprirea”, de c tre trenul 
nr.69835-2, remorcat cu DA 412 (apar inând SC Transferoviar Grup SA). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 25.07.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o neefectuarea din timp a frân rii trenului pentru reducerea 
vitezei, respectiv pentru oprirea trenului la locul stabilit.  
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
- scoaterea din func ie în mod nejustificat a instala iei de control automat a vitezei 

trenului, înc lcându-se prevederile din Anexa 2 la „Instruc iuni pentru activitatea 
personalului de locomotiv  în transportul feroviar” – Nr.201 aprobate prin Ordinul 
MTCT nr.2.229 din 23.11.2006. 

Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.25. Accidentul feroviar produs la data de 06.07.2013, ora 06:15, în circula ia trenului de 
marf  nr.48420-1, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SNTFM „CFR 
Marf ” S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii Timi oara, în sta ia CF Ilia, prin producerea unui incendiu la locomotiva de 
remorcare EA 551. 
 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 13.09.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o apari iei unui scurtcircuit în circuitul bateriei de 
acumulatori, între cablurile electrice M0, respectiv 405 i tuburile metalice flexibile de 
protec ie pozi ionate sub locomotiv , în zona bridei de fixare.  
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În urma scurtcircuitului izola ia cablurilor electrice M0 i 405 s-a aprins, iar tuburile 
metalice flexibile de protec ie s-au topit i în timpul mersului datorit  curen ilor de aer 
de sub locomotiv  flac ra produs  s-a propagat la burduful motorului de trac iune nr.3 
(MT3) provocând aprinderea acestuia. 
Factori care au contribuit 
- degradarea în timp a materialului electroizolant al cablurilor electrice datorit  

îmb trânirii acestuia; 
- degradarea în timp a materialului electroizolant al cablurilor electrice datorit  frec rii 

dintre acestea i tuburile metalice flexibile de protec ie în zona bridei de fixare. 
Cauze subiacente: 
- nu s-a respectat ciclul de repara ii la locomotiv , conform prevederilor 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”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor i Infrastructurii 
nr.315/2011, modificat i completat prin Ordinul Ministrului Transporturilor i 
Infrastructurii nr.1359/2012. 

Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.26. Accidentul feroviar produs la data de 09.07.2013, ora 12:15, în circula ia trenului de 

marf  nr.97583 (format din locomotivele EA 222 i EA 867), apar inând operatorului de 
transport feroviar de marf  SNTFM „CFR Marf ” S.A., pe raza de activitate a Centrului 
Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în sta ia CF Drobeta Turnu 
Severin M rfuri, prin producerea unui incendiu la locomotiva EA 222. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 29.08.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o scurtcircuitul ap rut în zona bridei de leg tur  a cablurilor 
de for  ale motorului de trac iune nr.3, pe conductorii cu poten ial electric diferit, 
datorit  sc derii în timp a rezisten ei de izola ie a materialului electroizolant al 
cablurilor i str pungerii acestuia. 
În urma scurtcircuitului materialul electroizolant al cablurilor s-a aprins, iar focul s-a 
extins la burduful MT3, respectiv la materialul electroizolant al celorlalte cabluri 
electrice i a aparatelor din blocul S3. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente: 
- degradarea în timp a materialului electroizolant al cablurilor electrice datorit  

îmb trânirii acestuia; 
- degradarea în timp a materialului electroizolant al cablurilor electrice datorit  frec rii 

dintre acestea i brida de fixare. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.27. Incidentul feroviar produs la data de 10.07.2013, ora 06.38, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, în 
linie curent  între sta ia CF Armeni i Teregova, manifestat prin ruperea 
împ mânt rilor superioare i smulgerea paravanului de protec ie al refugiului, pe toata 
lungimea tunelului de la km 446+650 la km 447+100, de c tre material rulant aflat în 
mi care. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 12.08.2013. 
Cauza direct  a constituit-o deschiderea în timpul mersului a u ilor laterale de pe 
partea stâng , sens de mers, la vagonul nr.35835320270-0, aflat al 3-lea în compunerea 
trenului nr.20976-1, de la locomotiv , u i neînchise i neasigurate corespunz tor. 
Factori care au contribuit: 
- ruperea camei inferioare a axului dispozitivului de închidere. 
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Cauze subiacente: 
- nerespectarea prevederilor instruc ionale cu ocazia efectu rii reviziilor tehnice, la 

compunere respectiv tranzit, efectuate la trenul de marf  nr.20976-1 în data de 
09.07.2013, în compunerea c ruia s-a aflat i vagonul nr.35835320270-0. 

Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.28. Accidentului feroviar produs la data de 20.07.2013, ora 05:26, în circula ia trenului de 

marf  nr.83216, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SNTFM "CFR 
MARF " S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii CF Craiova, la ie irea din sta ia CF Ro iori Nord, prin deraierea celui de-al 
patrulea vagon, de la semnal, de ambele boghiuri. 
 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 27.11.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o pierderea capacit ii de ghidare a inei în dreptul joantei de 
vârf a acelor macazului nr.15 din cuprinsul TJD nr.17/15, fapt care a condus la c rarea 
ro ii nr.1 (roata din partea dreapt  în sensul de mers al trenului) a primei osii a primului 
boghiu pe in  urmat  de roata nr.2 pe contra ina din dreptul inimii macazului nr.15, 
rularea acestei ro i pe fa a superioar  a contra inei, urmat  de c derea acesteia între 
firele c ii. 
Factori care au contribuit 
- alc tuirea i starea tehnic  a joantelor i a traverselor la vârful acelor macazului 

nr.15; 
- posibila împiedicarea, în momentul înscrierii vagonului pe parcursul comandat, a 

mi rii de rota ie continu  a boghiului, constatat  prin identificarea existen ei unor 
urme specifice pe glisiera superioar  a boghiului. 

Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.29. Accidentul feroviar produs la data de 29.07.2013, ora 15:50, în circula ia trenului de 

marf  nr.29922, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  CARGO 
TRANS VAGON S.A., pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, 
Între inere i Repara ii CF Timi oara, între sta iile CF B ni a i Petro ani, prin deraierea 
a primei osii a celui de-al doilea boghiu în sensul de mers, de la al 7-lea vagon. 
 Raportul de investigare a fost finalizat la data de 25.09.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o pierderea stabilit ii c ii prin formarea a dou  unde de 
deforma ie în plan orizontal cu s geat  de 27,49 mm la lungimea undei deforma iei de 
6,56 m i de 71,39 mm la lungimea undei deforma iei de 7,74 m, a determinat roata nr.3 
din stânga  boghiului doi al vagonului nr.33529341015-5 s  ruleze pe suprafa a 
ciupercii inei (fir interior curb ) i apoi c derea în exteriorul c ii, urmat  de c derea 
ro ii nr.4 din dreapta în interiorul c ii. 
Factori care au contribuit 
- lipsa pietrei sparte, pentru completarea prismei de balastare la dimensiunile 

reglementate; 
- eforturile de compresiune existente în ine amplificate de rosturile de dilata ie, care 

au determinat comportarea c ii cu joante ca i o cale f  joante. 
Cauze subiacente: 
- neexecutarea lucr rilor, pân  la data de 15 aprilie 2013, de readucerea rosturilor la 

dimensiuni normale; 
- executarea de lucr ri care pot sl bi stabilitatea c ii, f  a lua m surile de siguran  

impuse de reglement ri. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
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Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.30. Incidentul feroviar produs la data de 07.04.2013, ora 20:25, pe raza de activitate a 
Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, sec ia 
Craiova - Pruni or, prin dep irea vitezei maxime de circula ie pe o distan  de 345 m 
de locomotiva EA 732(depoul Timi oara) care a circulat cu viteza de 123 km/h în loc de 
maxim 120 km/h, vitez  constatat  la citirea benzii de vitezometru. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 23.08.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o conducerea trenului la limita vitezei de circula ie a 
acestuia. 
Factori  care au contribuit: 
- blocarea graduatorului pe pozi ie superioar  de cre tere, reclamat  de mecanic. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.31. Incidentul feroviar produs la data de 03.08.2013, ora 12:41, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în 
sta ia CF Filia i, prin executarea eronat  a parcursului de ie ire pentru trenul 2021 (în 
direc ia ân reni în loc de Gura Motru). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 23.08.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o apari ia unor erori umane în procesul de efectuare a 
parcursului de circula ie în direc ia Tîn reni în loc de direc ia Gura Motrului i 
expedierea trenului f  a se convinge de corectitudinea parcursului. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauze primare nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.32. Accidentul feroviar produs la data de 10.08.2013, ora 02:15, în circula ia trenului de 

marf  nr.50451, apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SC UNICOM 
TRANZIT SA, pe raza de activitate a Centrului Regional de Exploatare, Între inere i 
Repara ii CF Cluj, în sta ia CF Dej Triaj, zona aparatului de cale centralizat nr.23A, prin 
deraierea tuturor osiilor celui de-al 16-lea vagon de la locomotiv . 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 23.08.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o desc rcarea de sarcin  a ro ilor osiei conduc toare generat  
de înc rc tura repartizat  neuniform pe suprafa a de înc rcare a vagonului 
nr.33535304602-0, aflat al 15-lea în compunerea trenului de la locomotiv . 
Aceasta a condus la dep irea raportului  sarcinilor pe ro ile primei osii a primului 
boghiu al vagonului în sensul de mers. 
Factori care au contribuit: 
- repartizarea neuniform  a de eurilor de diametru mic i sub ire în partea de jos a 

vagonului iar a celor de diametru mai mare i groase, cu o greutate mai mare, în 
partea superioar  a înc rc turii contrar metodei de înc rcare prev zute la punct 
1.11.2. din prevederile Anexei II RIV; 

Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
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3.4.33. Incidentele feroviare produse la de 18.05.2013, ora 04:32 i ora 09:08, pe raza de 
activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF 
Bra ov, între sta ia CF Mureni i Beia prin dep irea de c tre trenurile R3510 i R3500 
(apar inând operatorului de transport feroviar de c tori SNTFC „CFR C TORI” 
S.A.) a vitezei maxime de circula ie stabilit  prin ordin de circula ie.  
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 08.10.2013. 
 
Cauza direct :  
În cazul trenului R 3510: 
- neavizarea cu ordin de circula ie a restric iei de vitez  precum i a modific rii 

condi iilor înscrise în  B.A.R. Bra ov, decada 11-20.05.2013, linia 300 Bucure ti 
Nord-Episcopia Bihor, pag. 36, pct.45, la plecarea trenului din halta de mi care 
Mureni; 

- nerespectarea prevederilor Regulamentului de Semnalizare nr.004/2006 referitoare la 
faptul c  trecerea trenurilor peste o por iune de linie sl bit  se face cu viteza 
restric ionat  indicat  de treapta restric iei de vitez , pân  ce ultimul vagon din 
compunerea trenului a dep it indicatorul “S”- sfâr itul restric iei. 

În cazul trenului R3500: 
- neavizarea cu ordin de circula ie a restric iei de vitez  precum i a modific rii 

condi iilor înscrise în B.A.R. Bra ov, decada 11-20.05.2013, linia 300 Bucure ti 
Nord- Episcopia Bihor, pag. 36, pct.45, la plecarea trenului din halta de mi care 
Mureni. 

Factori care au contribuit la producerea ambelor incidente: 
Neavizarea prin fax sau telefonogram   a operatorilor de transport feroviar despre 
introducerea pe teren a unei restric ii de vitez  neprev zute 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.34. Incidentul feroviar produs la data de 25.09.2013, ora 06.55, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bra ov, în 
sta ia CF Valea Lung , prin lovirea i îndoirea stâlpului semnalului repetitor RX4 i a 
stâlpului semnalului de ie ire X4, de c tre u a deschis  a vagonului nr.315354716377, 
al zecelea din corpul trenului de marf  nr.32602 (apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SNTFM „CFR Marf ” S.A.). 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 17.10.2013. 
 
Cauza direct   
A constituit-o deschiderea accidental  a celei de a doua u i laterale (în sensul de mers al 
trenului) la vagonul nr. 31535471637-7.   
Factori care au contribuit: 
- asigurarea necorespunz toare a u ii vagonului nr.31535471637-7, notificat ca 

circulabil cu dispozitiv u  lateral  rupt; 
- starea avansat  de oboseal  a elementelor de siguran   a închiz torului u ii laterale. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 

 
3.4.35. Incidentul feroviar produs la data de 11.10.2013, ora 08:30, pe raza de activitate a 

Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în 
sta ia I alni a, unde trenul de marf  nr.61716 (apar inând operatorului de transport 
feroviar de marf  SNTFM CFR MARF  S.A.) a fost depistat cu procent de mas  
frânat  neasigurat. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 04.11.2013. 
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Cauza direct  a constituit-o îndrumarea în data de 11.10.2013 a trenului de marf  
nr.61716 din sta ia Drobeta Turnu Severin – I alni a, cu procentul de mas  frânat  
neasigurat conform livret. 
Factori care au contribuit: 
- calculul eronat al tonajului necesar de frânat, utilizând procentul de mas  frânat  de 

45% în loc de 50%, prev zut în livret pentru trenul respectiv; 
- neverificarea calculului tonajului necesar de frânat pentru trenul de marf  nr.61716. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.36. Incidentul feroviar produs la data de 16.10.2013, ora 19:42, pe raza de activitate a 
Sucursalei Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Craiova, în 
sta ia CF Slatina, prin plecarea mecanicul trenului de c tori nr.9476, apar inând 
operatorului de transport feroviar de c tori SNTFC CFR C TORI SA, din sta ie în 
baza indica iei permisive a semnalului de ie ire, înainte ca IDM exterior s  dea semnalul 
”pornirea trenului”, i f  ca eful de tren s  fie prezent în tren. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 20.12.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o punerea trenului în mi care din sta ia CF Slatina de c tre 
mecanic, f  primirea de la IDM a semnalului „Pornirea trenului”, pentru a avea 
dreptul de a ocupa linia curent i f  respectarea prevederilor din reglement rile 
specifice. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.37. Incidentul feroviar produs la data de 01.10.2013, pe raza de activitate a Sucursalei 
Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Timi oara, pe linia curent  
dintre sta iile Rona  Triaj H. - Rona  Triaj Grupa D, prin dep irea de c tre trenul Regio 
nr.2601 a vitezei maxime de circula ie admis  de linie. Pe o distan  de 884 m trenul a 
circulat cu viteza de 90 km/h, în condi iile în care viteza maxim  de circula ie admis  de 
linie era de 80 km/h. Constatarea s-a f cut cu ocazia citirii i interpret rii informa iilor 
instala iei IVMS a locomotivei. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 15.11.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o nerespectarea vitezei maxime de circula ie a trenului 
prev zut  în livretul de mers. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate. 
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
 

3.4.38. Incidentul feroviar produs la data de 26.10.2013, pe raza de activitate a Sucursalei 
Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Bra ov, între sta iile CF 
Predeal i Timi ul de Sus, prin dep irea vitezei maxime de circula ie de c tre trenul de 
marf  nr.91742-1 apar inând operatorului de transport feroviar de marf  SNTFM „CFR 
Marf ” S.A. 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 29.11.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o nerealizarea procentului de mas  frânat  minim admis 
pentru trenul respectiv ca urmare a pozi iei necorespunz toare a schimb toarelor „gol-
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înc rcat” (în raport cu starea de înc rcare a vagoanelor) la un num r de 25 de vagoane 
din totalul de 26 vagoane din compunerea trenului. 
Factori care au contribuit nu au fost identifica i. 
Cauze subiacente nu au fost identificate. 
Cauza primar  nu au fost identificate.  
Recomand ri de siguran  
Analiza oportunit ii complet rii Regulamentului pentru circula ia trenurilor i manevra 
vehiculelor feroviare nr.005/2005, cu prevederile art.70(13) din  Regulamentul de 
remorcare i frânare nr.006/2005 i art.69(13) din Instruc iunile privind revizia tehnic  
i între inerea vagoanelor în exploatare nr.250/2005, care, ambele stipuleaz  c : 

 „la trenurile de marf  care circul  pe sec iile prev zute în Anexa 12, atât în sta iile de 
compunere cât i în sta iile premerg toare sta iilor vârf de pant , IDM este obligat s  
confrunte datele înscrise în formularul „Ar tarea vagoanelor” cu situa ia de pe teren i 

 verifice a ezarea corect  a mânerelor schimb toarelor  „gol-înc rcat”, permi ând 
îndrumarea trenurilor numai dac  este asigurat procentul de mas  frânat  prev zut în 
livretul de mers”  

 
3.4.39. Incidentul feroviar produs la data de 25.11.2013, pe raza de activitate a Sucursalei 

Centrului Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Gala i, în sta ia CF Cire u, 
la trecerea trenului de marf  nr.80518 apar inând operatorului de transport feroviar de 
marf  S.C.  GRUP  FEROVIAR  ROMÂN  S.A.,  prin  lovirea  a  patru  stâlpi  pentru  
sus inerea firului liniei de contact de c tre u a lateral  deschis  a celui de-al 15-lea 
vagon de la locomotiv . 
Raportul de investigare a fost finalizat la data de 12.12.2013. 
 
Cauza direct  a constituit-o deschiderea în parcurs a primei u i laterale dubl , situat  
pe partea dreapt  în sensul de mers (partea mecanicului), de la vagonul 
nr.84535489042-6, al 15-lea de la locomotiva trenului de marf  nr.80518. 
Factori care au contribuit: 
- ile laterale i axul principal de închidere deformate, fapt care a determinat 

închiderea i asigurarea u ilor în stare tensionat , numai la partea inferioar ; 
- mânerul de manevrare a axului central de închidere introdus tensionat în suportul de 

asigurare; 
- dispozitivul de blocare a mânerului nefunc ional (siguran a mânerului de închidere 

era blocat ). 
Cauze subiacente: 
Nerespectarea prevederilor instruc ionale cu ocazia efectu rii reviziei tehnice la 
compunere, efectuate la trenul de marf  nr.80518 în data de 25.11.2013, în compunerea 

ruia s-a aflat i vagonul nr.84535489042-6. 
Cauza primar  nu au fost identificate.  
Recomand ri de siguran  nu au fost identificate. 
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3.5 Accidente i incidente care au fost investigate în timpul ultimilor 5 ani 
 
Investiga ii feroviare în perioada 2009-2013: 

Accidente investigate (1) 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

A
cc

id
en

te
 (A

rt
.1

9,
 1

 +
 2

) 

Coliziuni între trenuri - 3 2 - - 5 
Coliziuni de trenuri cu 
obstacole - - - - - - 

Deraieri de trenuri 3 9 19 20 18 69 
Accidente la trecerile la 
nivel - - - 1 - 1 

Accidentarea persoanelor 
cauzat  de materialul rulant 
în mi care 

- - - - - - 

Incendii la materialul rulant - 2 15 2 4 23 
Accidente implicând m rfuri 
periculoase - - - - - - 

A
lte

 a
cc

id
en

te
 (A

rt
.2

1.
6)

 

Coliziuni între trenuri - - - - - - 
Coliziuni de trenuri cu 
obstacole - - - - - - 

Deraieri de trenuri - - - - - - 
Accidente la trecerile la 
nivel - - - - - - 

Accidentarea persoanelor 
cauzat  de materialul rulant 
în mi care 

- - - - - - 

Incendii la materialul rulant - - - - - - 
Accidente implicând m rfuri 
periculoase - - - - - - 

 

In
ci

de
nt

e 

2 22 29(2) 16(3) 17 86 

TOTAL 5 36 65 39 39 184 
(1)      a fost luat în considerare anul finaliz rii investiga iei; 
(2)      a fost finalizat i o defec iune de subsistem structural, care nu se reg se te în num rul total de incidente 

finalizate în anul 2011; 
(3)    a fost finalizat i o defec iune a unui constituent de interoperabilitate, care nu se reg se te în num rul 

total de incidente finalizate în anul 2012. 
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4 RECOMAND RI 
 
4.1. Scurt  revedere i prezentare a recomand rilor 
Prin recomand rile emise, Organismul de Investigare Feroviar Român a urm rit 

îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea accidentelor. 
 

Nr. 
crt. 

Trenul/ 
materialul rulant implicat Localizarea evenimentului 

feroviar Data 
public rii 
raportului 

Tipul evenimentului 
feroviar 

Nr. tren Tip tren Locul 
producerii 

Data 
producerii Ora 

0 1 2 3 4 5 7 8 9 

1. 61723-1 

marf  

Între Hm 
Ruginoasa i 
sta ia CFR 

Târgu 
Frumos 

22.12.2012 05:30 10.07.2013 incident 

dep irea 
vitezei 

maxime 
admise de 

linie 
Trenul de marf  nr.61723-2 apar inând operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR 
Marf ”  S.A.  care  circula  pe  sec ia  Pa cani  -  Ia i,  între  Hm Ruginoasa  i  sta ia  CFR Târgu  
Frumos, pe o zon  cu declivitate de 18‰, a circulat cu viteza de 78km/h, dep ind viteza de 
50 km/h admis  de infrastructur . Trenul era compus din 33 vagoane CSI transpuse înc rcate 
i dou  vagoane tip platform , pentru încadrare. 

recomand ri 
emise 1 

Actualizarea  Ordinului 25/A/206/1975 cu prevederi referitoare la: 
a) modul în care trebuie manipulate schimb toarele de regim 

,,Gol-Mediu-Înc rcat” de la vagoanele CSI transpuse în stare 
înc rcat , la care boghiurile de transpunere sunt echipate cu 
sabo i nemetalici cu dispozitiv pentru frânarea progresiv i 
automat  a înc rc turii, propor ional cu sarcina pe osie tip 
AUTOREGIM; 

b) modul prin care se stabile te masa frânat  în cazul vagoanelor 
CSI pe boghiuri cu sabo i nemetalici transpuse de c tre 
administra iile de cale ferat  vecine (C i Ferate Moldovene ti, 
Ucrainene, etc.); 

c) tipul i caracteristicile frânei automate cu care sunt echipate în 
prezent vagoanele CSI transpuse. 

recomandare în 
curs de 

implementare 
(deschis ) 

1 

 Pân  la data întocmirii raportului, nu s-a primit r spuns din 
partea Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  referitor la 
actualizarea Ordinului nr.25/A/206/1975; 

 Operatorul de transport feroviar de marf  implicat în 
producerea incidentului, respectiv SNTFM “C.F.R. Marf ’’ –
S.A., prin actul nr.E.2.2 / 325 / 11.06.2014 a comunicat 
Organismului de Investigare Feroviar Român faptul c , în 
urma m surilor proprii pe care le-a dispus a  realizat 
obiectivele de la pct.a)-c).  
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2. 91742-1 

marf  

Între sta ia 
CFR Predeal  

i  
Hm Timi u 

de Sus 

26.10.2013 00:43 29.11.2013 incident 

dep irea 
vitezei 

maxime 
de 

circula ie 
prev zut  
în livretul 
de mers 

Trenul de marf  nr.91742-1 apar inând operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR 
Marf ” S.A. care circula pe sec ia Predeal - Bra ov, între sta ia CFR Predeal i Hm Timi u de 
Sus, pe o distan  de aproximativ 13 km, a circulat viteza maxim  de 87 km/h, dep ind 
viteza maxim  de circula ie de 40 km/h  prev zut  în livretul de mers. Trenul era compus din 
26 vagoane seria Tals înc rcate.  

recomand ri 
emise 1 

Analiza oportunit ii complet rii Regulamentului pentru circula ia 
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005, cu 
prevederile art.70(13) din  Regulamentul de remorcare i frânare 
nr.006/2005 i art.69(13) din Instruc iunile privind revizia tehnic  
i între inerea vagoanelor în exploatare nr.250/2005, care, ambele 

stipuleaz  c : 
„la trenurile de marf  care circul  pe sec iile prev zute în Anexa 
12, atât în sta iile de compunere cât i în sta iile premerg toare 
sta iilor vârf de pant , IDM este obligat s  confrunte datele 
înscrise în formularul „Ar tarea vagoanelor” cu situa ia de pe 
teren i s  verifice a ezarea corect  a mânerelor schimb toarelor 
„gol-înc rcat”, permi ând îndrumarea trenurilor numai dac  este 
asigurat procentul de mas  frânat  prev zut în livretul de mers” 

recomandare 
neimplementat  

(închis ) 
1 

 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român , prin r spunsul 
formulat în actul nr.2010/300/03.06.2014, consider  c  nu este 
necesar  completarea Regulamentului pentru circula ia 
trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005, cu 
prevederile art.70(13) din „Regulamentul de remorcare i 
frânare nr.006/2005 i art.69(13) din Instruc iunile privind 
revizia tehnic i între inerea vagoanelor în exploatare 
nr.250/2005”. 
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