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În conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de 

dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din 

România aprobat prin HG nr.117/2010, Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER a 

desfăşurat o acţiune de investigare în cazul accidentului feroviar produs în circulația trenului de călători 

nr.16013 aparţinând operatorului de transport feroviar de călători SC Regio Călători SRL Brașov. 

Accidentul s-a produs la data de 06.04.2019, în jurul orei 12:19, pe raza de activitate a Sucursalei 

Regionale de Căi Ferate Braşov, secţia de circulaţie Luduș – Măgheruș Șieu (linie simplă neelectrificată, 

neinteroperabilă), gestionată de SC RC CF TRANS SRL Brașov, la km.72+700 în halta Sângiorgiu Nou 

și s-a manifestat prin producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 al automotorului 

tip AMX  care  forma trenul. 

  Prin acţiunea de investigare desfăşurată, au fost strânse şi analizate informaţiile în legătură cu 

producerea accidentului în cauză, au fost stabilite condiţiile, determinate cauzele și au fost emise 

recomandări de siguranță. 

Acţiunea Agenției de Investigare Feroviară Română nu a avut ca scop stabilirea vinovăţiei sau a 

răspunderii în acest caz. 
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Prezentul Aviz face parte integrantă din Raportul de investigare al accidentului feroviar produs în 

circulația trenului de călători nr.16013 aparţinând operatorului de transport feroviar de călători SC 

Regio Călători SRL Brașov, la data de 06.04.2019, în jurul orei 12:19, pe raza de activitate a 

Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, secţia de circulaţie Luduș – Măgheruș Șieu (linie simplă 

neelectrificată, neinteroperabilă), gestionată de SC RC CF TRANS SRL Brașov, la km.72+700, în 

halta Sângiorgiu Nou, manifestat prin producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-

1602-1 al automotorului tip AMX  care forma trenul.  
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AVERTISMENT 

 

 
 

Acest RAPORT DE INVESTIGARE prezintă date, analize, concluzii și recomandări privind 

siguranța feroviară, rezultate în urma activității de investigare desfășurată de comisia numită de 

Directorul General al Agenției de Investigare Feroviară Română – AGIFER, în scopul identificării 

circumstanțelor, stabilirii cauzelor și determinării factorilor ce au condus la producerea acestui accident 

feroviar.  

Investigația a fost efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare a 

accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe 

rețeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010, ale Legii 

nr.55/2006  și OUG nr.73/2019 privind siguranța feroviară. 

În organizarea și luarea deciziilor, AGIFER este independentă față de orice structură juridică, 

autoritate de reglementare sau de siguranță feroviară, administrator de infrastructură de transport 

feroviar, precum și față de orice parte ale cărei interese ar intra în conflict cu sarcinile încredințate.  

Investigația a fost realizată independent de orice anchetă judiciară și nu s-a ocupat în nici un caz 

cu stabilirea vinovăției sau a răspunderii civile, penale sau patrimoniale, responsabilității individuale sau 

colective. 

Investigația are ca obiectiv prevenirea producerii accidentelor și incidentelor feroviare, prin 

determinarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestui accident feroviar și, dacă este 

cazul, stabilirea de recomandări de siguranță necesare pentru îmbunătățirea siguranței feroviare. 

În consecință, utilizarea acestui RAPORT DE INVESTIGARE în alte scopuri decât cele 

referitoare la prevenirea producerii accidentelor și incidentelor feroviare și îmbunătățirea siguranței 

feroviare, poate conduce la interpretări eronate care nu corespund scopului prezentului document. 
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 A. PREAMBUL 

 A.1. Introducere 

Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER denumită în continuare AGIFER, desfăşoară 

acțiuni de investigare în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 și ale OUG nr.73/2019 privind 

siguranța feroviară, a Hotărârii Guvernului României nr.716/02.09.2015 privind organizarea şi 

funcţionarea AGIFER precum şi a Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de 

dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din 

România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.117/2010, denumit în continuare Regulament de 

Investigare.  

Obiectivul acţiunii de investigare a AGIFER este îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea 

incidentelor sau accidentelor feroviare. 

Investigaţia este realizată independent de orice anchetă judiciară şi nu se ocupă în nici un caz cu 

stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii. 

A.2. Procesul investigaţiei 

În temeiul art.19, alin.(2) din Legea nr.55/2006, respectiv a art.20, alin.(3) din OUG nr.73/2019 privind 

siguranța feroviară coroborat cu art.1 alin.(2) din HG nr.716/02.09.2015 și cu art.48 alin.(1) din 

Regulamentul de Investigare, AGIFER, în cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare, 

are obligația de a deschide acţiuni de investigare şi de a constitui comisii pentru strângerea şi analizarea 

informaţiilor cu caracter tehnic, stabilirea condiţiilor de producere, inclusiv determinarea cauzelor şi, 

dacă este cazul, emiterea unor recomandări de siguranţă în scopul prevenirii unor accidente similare şi 

pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare. 

Având în vedere nota informativă a Revizoratului General de Siguranţa Circulaţiei din cadrul CN CF 

„CFR” SA, precum şi fişa de avizare a Revizoratului Regional de Siguranţa Circulaţiei din cadrul 

Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, referitoare la accidentul feroviar produs la data de 

06.04.2019, în jurul orei 12:19,  pe raza de activitate a Sucursalei, pe secţia de circulație neinteroperabilă  

Luduș – Măgheruș Șieu, (linie simplă, neelectrificată), în halta Sângiorgiu Nou, la km. 72+700, prin 

producerea unui incendiu la vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 al automotorului tip AMX (denumit în 

continuare AMX nr.1602), care forma trenul de călători nr.16013 și luând în considerare faptul că 

evenimentul feroviar se încadrează ca accident în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.e din 

Regulamentul de Investigare, Directorul General al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - 

AGIFER a decis deschiderea unei acțiuni de investigare. 

Astfel prin Decizia nr.305 a Directorului General din data de 08.04.2019, a fost numită comisia de 

investigare a acestui accident feroviar, comisie compusă din personal aparținând  Agenţiei de Investigare 

Feroviară Română - AGIFER.  

B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE 

Descrierea pe scurt 

La data de 06.04.2019, în jurul orei 12:19, în circulația trenului de călători nr.16013, format dintr-un 

automotor tip AMX cu remorcă, s-a produs un incendiu la vagonul motor. Accidentul s-a produs la km. 

72+700, în halta (h) Sângiorgiu Nou. 

Locul producerii accidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate 

Brașov, secția de circulație Luduș – Măgheruș Șieu (linie simplă, neelectrificată), aflată în gestiunea SC 

RC CF TRANS SRL Brașov.  
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Fig. nr.1 – Locul producerii accidentului                    

Automotorul care a format trenul, aparține operatorului de transport feroviar de marfă SC Rail Force 

SRL, fiind închiriat prin contract de închiriere, operatorului de transport feroviar de călători SC Regio 

Călători SRL Brașov. Personalul de conducere și deservire al trenului aparține operatorului de transport 

feroviar de călători SC Regio Călători SRL Brașov. 

Urmările accidentului 

materialul rulant 

În urma producerii accidentului s-au produs avarii la automotorul implicat. 
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suprastructura căii 

Suprastructura căii nu a fost afectată. 

instalațiile feroviare 

Nu au fost înregistrate pagube la instalațiile feroviare. 

mediu 

În urma producerii acestui accident feroviar nu au fost urmări asupra mediului.  

persoane vătămate 

În urma producerii accidentului feroviar nu au fost înregistrate victime omenești.  

perturbații în circulația feroviară 

Trenul implicat în accident a fost anulat pe distanţa dintre punctele de secţionare halta Sângiorgiu Nou şi 

halta Miceştii de Câmpie. Pasagerii debarcaţi din trenul nr. 16013 în halta Sângiorgiu Nou au fost 

transportaţi la destinaţie cu mijloc auto pus la dispoziţie de operatorul feroviar SC Regio Călători SRL 

Brașov. 

Cauzele producerii accidentului  

Cauza directă a producerii accidentului feroviar o constituie aprinderea materialului filtrant din bateria 

de filtre de aer al circuitului turbosuflantei motorului diesel.  

Factorul care a contribuit la producerea accidentului a fost propagarea, sub efectul vântului, a scânteilor 

provenite de la incendiul de vegetaţie din imediata apropiere a firelor căii ferate.  

Cauze subiacente 

Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui accident. 

Cauze primare 

Nu au fost identificate cauze primare ale producerii accidentului. 

Recomandări de siguranţă 

În conformitate cu prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranța feroviară și ale 

Directivei (CE) nr.49/2004, recomandările de siguranță sunt adresate Autorității de Siguranță Feroviară 

Română - ASFR, care va solicita și urmări implementarea acestora de către partea identificată în 

recomandare. 

Pe distanța de circulație unde s-a produs accidentul, respectiv în zona de siguranță a infrastructurii 

feroviare, au existat la momentul respectiv şi nu numai, mai multe incendii de vegetație, provocate de 

către proprietarii de terenuri din zonă, incendii care s-au extins dinspre câmpurile agricole până în zona 

căii ferate.  

În codurile de practică Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar 

nr.201/2007 articolul 78 și Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare 

nr.005/2005 articolul 336 (3) sunt prevederi clare privind modul de procedare din partea mecanicului de 

locomotivă în cazurile în care „apa depășește suprafața de rulare a șinei”, respectiv de „oprire a 

trenului până la sosirea personalului de întreținere a căii care va stabili condițiile de circulație”. În 

codurile menționate, nu sunt prevederi asemănătoare pentru cazurile în care în apropierea căii ferate, 

respectiv în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, incendiile de vegetație ar putea constitui un 

pericol de producere a unui accident. Acest fapt poate induce mecanicului de locomotivă o eventuală 

răspundere viitoare în cazul în care oprește sau nu trenul. 
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În contextul celor prezentate mai sus, comisia de investigare emite următoarele recomandări: 

1. SC RC-CF TRANS SRL în calitate de gestionar al infrastructurii feroviare neinteroperabile și 

SC Regio Călători SRL în calitate de operator feroviar cu activitate pe aceste secții, va avertiza 

publicul călător și locuitorii din zonă, prin metode specifice sistemului feroviar sau prin unităţile 

administrativ teritoriale (primării), asupra faptului că pericolul reprezentat de un incendiu de 

vegetație în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, poate produce un incendiu pentru 

vehiculele feroviare aflate în circulație, cu repercusiuni asupra sănătății pasagerilor din tren. 

2. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va analiza oportunitatea completării 

codurilor de practică menționate sau de completare a rezultatelor acțiunilor de identificare a 

riscurilor asociate operațiunilor feroviare efectuate de operatorii feroviari implicați, cu precizări 

clare referitoare la modul de procedare în cazul unor incendii de vegetație în zona de siguranță a 

infrastructurii feroviare şi măsuri concrete de procedare în astfel de situații, pentru a se asigura 

că riscul de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare, generat de pericolul manifestat 

prin incendii de vegetație în zona infrastructurii feroviare este ținut sub control. 

Grad de severitate  

Conform clasificării accidentelor şi incidentelor prevăzută în Regulamentul de Investigare, având în 

vedere activitatea în care s-a produs, evenimentul se încadrează ca accident feroviar la art.7, alin.(1) lit.e 

– „incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulație”.  

C. RAPORTUL DE INVESTIGARE 

C.1. Descrierea accidentului  

Trenul de călători nr.16013 implicat în accidentul feroviar, a fost format din vagonul motor nr.95-53-

997-1602-1 și vagonul remorcă 95-53-557-1602-3, ambele de tip AMX. 

Trenul a fost format în hc Sărmăşel de unde a fost luat în primire de către şeful de tren de la revizorul de 

ace la ora 04:20, şi a circulat ca tren 16305 pe relaţia Sărmăşel – Sărmaşu, apoi ca tren de călători nr. 

16014 pe relaţia Sărmaşu – Bistriţa Nord unde a sosit la ora 07:15. De la această oră, garnitura trenului a 

staţionat (în paza şefului de tren) până la ora 11:02, de unde a fost expediat ca tren de călători nr. 16013 

pe relaţia stația CFR Bistriţa Nord – h. Miceştii de Câmpie.  

Trenul a circulat în condiţii normale de siguranţă între punctele de secţionare staţia CFR Bistriţa Nord şi 

h. Vermeş, cu oprire în fiecare dintre punctele de secţionare din parcurs, prevăzute în Livretul cu mersul 

Trenurilor Regio pe Sucursala Regionala de Căi Ferate Braşov. În circulaţia trenului între halta Vermeş 

şi halta Sângiorgiu Nou, atât mecanicul cât şi şeful de tren, au observat foc cu degajare de fum la 

vegetaţia uscată din imediata apropiere a firelor căii ferate, la 2 – 2,5 metri de axul căii, pe o lungime de 

aproximativ 500 de metri.  

Mecanicul trenului a considerat că nu pune în pericol siguranţa feroviară şi implicit confortul călătorilor 

şi a continuat mersul până în halta Sângiorgiu Nou unde, la oprire la ora 12:25, a observat degajare de 

fum de la vagonul motor AMX nr.1602, aflat al doilea în compunere, în zona compartimentului destinat 

bagajelor. Tot la momentul opririi trenului, şeful de tren care era poziţionat în zona de intercomunicaţii 

dintre cele două vagoane, a sesizat degajarea de fum şi a luat măsuri de evacuare a călătorilor spre 

vagonul din faţă (remorcă) şi apoi pe peron la Sângiorgiu Nou. După sesizarea producerii incendiului şi 

oprirea trenului, personalul de deservire (mecanic şi şef tren), cu mijloacele din dotare au procedat la 

încercarea de stingere a acestuia, fără a se reuși acest lucru, în condiţiile în care au primit ajutor  şi de la 

călătorii evacuaţi pe peron. Şeful de tren a avizat pompierii militari, aceştia având deja informaţia 
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primită de la unul dintre călători. Pompierii au sosit în 20 de  minute de la primul apel la 112, incendiul 

fiind lichidat la ora 13:12.  

În urma producerii incendiului s-au produs degradări în compartimentul filtrelor de aer din instalaţia de 

supraalimentare, bateriile de acumulatori de pe etajul superior au fost distruse şi compartimentul 

bagajelor cu pereţii laterali, tavanul şi partea superioară afectate termic. 

Din halta Sângiorgiu Nou, automotorul AMX nr.1602 a fost remorcat cu automotorul AMX nr.1704 la 

ora 15:44 la staţia Lechinţa. 

C.2. Circumstanțele accidentului 

C.2.1. Părțile implicate 

Locul producerii accidentului feroviar se află pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate 

Brașov pe secţia de circulație  neinteroperabilă Luduș  – Măgheruș Șieu (linie simplă, neelectrificată). 

Infrastructura şi suprastructura căii ferate unde a avut loc accidentul feroviar sunt în gestiunea  SC RC 

CF TRANS SRL Brașov. Activitatea de întreţinere  este efectuată de către personalul specializat al 

gestionarului de infrastructură feroviară. 

Instalaţiile de comunicaţii feroviare de pe secția de circulație Luduș – Măgheruș Șieu sunt gestionate de 

SC RC CF TRANS SRL Brașov și sunt întreținute de salariații SC TELECOMUNICAŢII CFR SA. 

Automotorul care a format trenul și instalațiile de comunicații feroviare de pe acesta, sunt proprietatea 

operatorului de transport feroviar de marfă SC Rail Force SRL Brașov şi sunt întreţinute de unităţi 

specializate. Automotoarele sunt utilizate de către SC Regio Călători SRL Brașov, pe baza unui contract 

de închiriere. 

Activitatea de întreținere și efectuare a reviziilor planificate la automotoarele respective a fost asigurată 

de către SC MARUB SA Brașov.   

Personalul de conducere, respectiv de deservire al trenului de călători nr.16013 din data de 06.04.2019, a 

aparținut operatorului de transport feroviar de călători SC Regio Călători SRL Brașov. 

C.2.2. Compunerea și echipamentele trenului 

Trenul de călători nr.16013 a fost compus din automotorul tip AMX, format din vagonul motor nr.95-53-

997-1602-1 și vagonul remorcă 95-53-557-1602-3, având 8 osii, 75 t, masă frânată automat necesară 

după livret 64 t - de fapt 82 t, masă frânată de mână după livret 12 t - de fapt 20 t și a avut o lungime de 

44 m.  

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii accidentului 

C.2.3.1. Linii 

Descrierea traseului căii 

Pe secţia de circulaţie între halta de mişcare Măgheruş Șieu – halta Sângiorgiu Nou – halta Miceştii de 

Câmpie, linia este simplă neelectrificată.  

În zona căii ferate, unde vegetaţia uscată ardea cu degajare de fum şi flăcări în imediata apropiere de 

firele căii, dintre halta Vermeş şi halta Sângiorgiu Nou, traseul este alcătuit din succesiuni de curbe şi 

aliniamente.   

Declivitatea maximă între cele două puncte de secţionare (zona producerii accidentului) este de i = 7,2‰ 

rampă, pe o distanţă de 185 metri, între km.78+160 şi km. 77+975, în sensul de mers al trenului.  

Descrierea suprastructurii căii  
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În zona producerii accidentului, suprastructura căii ferate este constituită din şină tip 49, cale cu joante, 

traverse de beton T13 şi traverse normale de lemn, prindere indirectă tip K.  

Prisma de piatră spartă în zona producerii accidentului era completă și necolmatată. 

C.2.3.2. Instalaţii  

Circulaţia feroviară între hm Măgheruş Șieu şi halta Miceştii de Câmpie se efectuează în baza conducerii 

centralizate. 

C.2.3.3. Automotor 

La AMX nr.1602, instalațiile INDUSI și de siguranță și vigilență tip DSV erau sigilate, și în funcție. 

Maneta pe cofretul instalației INDUSI era la poziția „P”. Vitezometrele erau sigilate. Ultima revizie 

planificată a fost de tip 2R2 și a fost efectuată la data de 13.03.2019 la SC MARUB SA Brașov. Ultima 

reparație planificată a fost de tip RG și a fost finalizată la data de 16.11.2010 la SC KRON – TRIEM 

SRL Braşov. 

C.2.4. Mijloace de comunicare 

Comunicarea între personalul de locomotivă și impiegații de mișcare a fost asigurată prin stații 

radiotelefon în bună stare de funcționare. 

C.2.5. Declanșarea planului de urgență feroviar 

Imediat după producerea accidentului feroviar, declanșarea planului de intervenție pentru înlăturarea 

pagubelor şi restabilirea circulației trenurilor s-a realizat prin circuitul informaţiilor precizat în 

Regulamentul de Investigare, în urma cărora la fața locului s-au prezentat reprezentanți ai Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă – ISU al județului Bistrița Năsăud, ai Secției Regionale de Poliție Transporturi 

Brașov, ai SC RC CF TRANS SRL Braşov - gestionarul infrastructurii feroviare neinteroperabile, ai 

operatorului de transport feroviar SC Regio Călători SRL Brașov și ai Agenției de Investigare Feroviară 

Română - AGIFER. 

Acțiunea de intervenție pentru stingerea incendiului a fost încheiată la ora 13:12. 

C.3. Urmările accidentului 

C.3.1. Pierderi de vieți omenești și răniți 

În urma producerii accidentului nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești sau răniți. 

C.3.2. Pagube materiale  

Valoarea pagubelor la automotorul AMX nr,1602 implicat în accident, conform devizului de piese şi 

componente înlocuite şi a manoperei aferente, este în cuantum de 502.080,66 lei. 

Valoarea pagubelor evidențiată mai sus este calculată pe baza datelor primite de comisia de investigare 

de la părțile implicate şi au fost solicitate de AGIFER  pentru clasificarea acestui accident feroviar, în 

funcţie de consecinţe, conform art.7 (2) din Regulamentul de Investigare. 

C.3.3. Consecințele accidentului în traficul feroviar 

Ca urmare a producerii accidentului, trenul implicat a fost anulat pe distanţa dintre punctele de 

secţionare halta Sângiorgiu Nou şi halta Miceştii de Câmpie. Pasagerii debarcaţi din trenul nr. 16013 în 

halta Sângiorgiu Nou au fost transportaţi la destinaţie cu mijloc auto pus la dispoziţie de operatorul 

feroviar SC Regio Călători SRL Brașov. 

C.3.4. Consecințele accidentului asupra mediului   
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În urma producerii acestui accident feroviar nu au fost urmări asupra mediului.  

C.4. Circumstanțe externe 

 La data de 06.04.2019, în intervalul orar în care s-a produs accidentul, vizibilitatea indicațiilor 

semnalelor a fost conform cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare pe timp de zi. Temperatura 

în aer era de 9ºC, cer senin, vântul sufla cu aproximativ 15 km/h, transversal pe direcţia de deplasare a 

trenului de călători nr.16013.   

C.5. Desfășurarea investigației 

C.5.1. Rezumatul mărturiilor personalului implicat 

Declarațiile personalului aparținând operatorului de transport de călători SC Regio Călători SRL 

Din declarațiile mecanicului care a efectuat serviciu pe automotorul AMX nr.1602, se  rețin 

următoarele: 

 A luat în primire automotorul în data de 06.04.2019 la ora 09:20 în staţia Bistriţa, de la şeful de 

tren care a asigurat paza, după ce anterior tot dumnealui remizase automotorul după prestaţiile ca 

tren 16305/16314; 

  Pentru prestaţiile ca tren 16305/16014 automotorul a fost luat în primire în staţia CFR Luduş, în 

data de 05.04.2019, în tranzit; 

 În ambele situaţii, precizează că starea tehnică a automotorului AMX nr.1602 era bună (apt 

serviciu); 

 Pe durata de efectuare a serviciului la prestaţiile ca tren 16305/16014 nu a sesizat nereguli în 

procesul de funcţionare a automotorului AMX nr.1602, acesta fiind deservit de la ambele posturi  

de conducere; 

 Nu a sesizat probleme tehnice în funcţionarea automotorului deservit de la postul II, ca tren 

16013 după plecarea din staţia CFR Bistriţa Nord şi în parcurs până la h. Vermeş; 

 Declară că pe o distanţă de 400 – 500 m. între punctele de secţionare halta Vermeş şi halta 

Sângiorgiu Nou, în zona căii ferate,  pe ambele părţi, la aproximativ 2 metri de firele căii, 

vegetaţia uscată era aprinsă (ardea), emanând flăcări şi mult fum; 

 A considerat că nu trebuie să oprească trenul, deoarece avea gabaritul de liberă trecere asigurat, 

circulând astfel până în apropiere de halta Sângiorgiu Nou; 

 A sesizat începutul de incendiu înainte de oprirea automotorului în halta Sângiorgiu Nou prin 

oglinzile retrovizoare, a garat şi asigurat trenul, a luat din postul de conducere două stingătoare şi 

s-a deplasat spre capătul opus al automotorului pentru intervenţie; 

 După intervenţia cu stingătoarele din dotare, deşi ajutat de către şeful de tren, nu a reuşit 

lichidarea incendiului, între timp au fost avizaţi pompierii, aceştia ajungând în Sângiorgiu Nou 

după aproximativ 20 de minute, incendiul fiind astfel lichidat; 

 După aproximativ 3 ore şi 30 minute, automotorul AMX nr.1602 a fost remorcat în staţia 

Lechinţa, cu automotorul AMX nr.1704; 

 La deplasare spre Lechinţa, declară că vegetaţia uscată din zona căii ferate încă emana fum; 

 Declară că a observat capete de traverse afectate de incendiul produs la vegetaţia uscată. 

Din declarațiile şefului de tren, care a efectuat serviciu pe automotorul AMX nr.1602, se  rețin 

următoarele: 

 A luat automotorul AMX nr.1602 în primire în halta Sărmăşel de la revizorul de ace, fără lipsuri 

de inventar sau degradări în 06.04.2019 ora 04:20, în continuare asigurând paza până la plecarea 
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ca tren 16305 pe relaţia Sărmăşel – Sărmaşu, apoi ca tren 16014 pe relaţia Sărmaşu – Bistriţa, 

fără să sesizeze nereguli în funcţionare pe durata parcursului; 

 Din staţia CFR Bistriţa Nord, automotorul a fost îndrumat ca tren de călători 16013 cu punct de 

secţionare terminus la halta Miceştii de Câmpie; 

 Declară că pe timpul parcursului s-a poziţionat în vagoanele clasă, în imediata apropriere a 

publicului călător iar în punctele de secţionare în zone vizibile în raport cu mecanicul trenului 

pentru darea semnalului „gata de plecare”; 

 Nu a sesizat nereguli la trecerea prin compartimentul de bagaje, pe durata parcursului între 

punctele de secţionare Bistriţa şi Vermeş; 

 În circulaţia trenului între Vermeş şi Sângiorgiu Nou, a observat fum şi foc, rezultate din arderea 

vegetaţiei uscate în zona căii ferate, la aproximativ 2,5 metri de firele căii; 

 Nu a sesizat degajare de fum din compartimentul de bagaje al vagonului motor (din spate în 

sensul de mers), pe parcursul dintre punctele de secţionare Vermeş şi Sângiorgiu Nou, aflându-se 

la intercomunicarea dintre cele două vagoane, în dreptul uşilor de acces; 

 La oprirea trenului în halta Sângiorgiu Nou, a sesizat degajarea de fum din compartimentul de 

bagaje al vagonului motor (spate), a luat măsuri de evacuare (coborâre) a călătorilor pe peron şi 

s-a deplasat la postul de conducere (aflat în faţă, la vagonul remorcă) pentru a lua mijloace de 

intervenţie pentru stingerea incendiului; 

 Cu mijloacele din dotare dar şi cu apă adusă din imediata apropiere, împreună cu mecanicul şi 

călătorii de pe peron, nu au reușit stingerea incendiului, între timp (la aproximativ 20 minute) 

sosind pompierii care au stins incendiul. 

C.5.2. Sistemul de management al siguranței 

A. Sistemul de management al siguranței la nivelul administratorului/gestionarului infrastructurii 

feroviare SC RC-CF TRANS SRL Brașov  

La momentul producerii accidentului feroviar, SC RC-CF TRANS SRL Brașov în calitate de 

administrator al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al siguranței 

feroviare, în conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranța feroviară şi a Ordinului 

ministrului transporturilor OMT nr.101/2008 privind acordarea autorizației de siguranță 

administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România, aflându-se în posesia: 

 Autorizației de Siguranță – Partea A cu numărul de identificare ASA17002 – prin care Autoritatea 

de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER confirmă acceptarea Sistemului de Management 

al Siguranței al gestionarului de infrastructură feroviară, cu valabilitate până la data de 27.06.2028; 

 Autorizației de Siguranță - Partea B cu numărul de identificare ASB17003 – prin care Autoritatea 

de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozițiilor adoptate de 

gestionarul de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerințelor specifice necesare pentru 

garantarea siguranței infrastructurii feroviare, la nivelul proiectării, întreținerii şi exploatării, 

inclusiv unde este cazul, al întreținerii şi exploatării sistemului de control al traficului şi de 

semnalizare, cu valabilitate până la data de 27.06.2028. 

B. Sistemul de management al siguranței la nivelul operatorului de transport de călători SC Regio 

Călători SRL Brașov 

La momentul producerii accidentului feroviar, SC Regio Călători SRL Brașov, în calitate de operator de 

transport feroviar de călători avea implementat sistemul propriu de management al siguranței feroviare, 

în conformitate cu prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța pe căile ferate comunitare, a 

Legii privind siguranța feroviară și a OMT nr.535/2007 (cu modificările și completările ulterioare) 
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privind acordarea certificatului de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile 

ferate din România, aflându-se în posesia următoarelor documente privind sistemul propriu de 

management al siguranței feroviare: 

 Certificatului de Siguranță – Partea A cu nr. de identificare RO1120180016, valabil până la data de 

24.05.2020 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER confirmă 

acceptarea sistemului de management al siguranței al operatorului de transport feroviar; 

 Certificatului de Siguranță - Partea B cu nr. de identificare RO1220180104, valabil până la data de 

26.05.2020 – prin care Autoritatea de Siguranță Feroviară Română din cadrul AFER, confirmă 

acceptarea dispozițiilor adoptate de întreprinderea feroviară pentru îndeplinirea cerințelor specifice 

necesare pentru funcționarea în siguranță pe rețeaua relevantă în conformitate cu Directiva 

2004/49/CE și cu legislația națională aplicabilă.  

În Anexa I a Certificatului de Siguranță Partea B se regăsește secția de remorcare pe care s-a produs 

accidentul, iar  în Anexa II a aceluiași Certificat, se regăsește automotorul (cu cele două vagoane) care 

au format trenul nr.16013.  

Automotorul implicat în accident este proprietatea operatorului de transport feroviar SC Rail Force SRL 

Brașov și a fost închiriat către SC Regio Călători SRL Brașov, în baza unui contract de închiriere 

material rulant. Responsabilitatea întreținerii materialului rulant închiriat, în conformitate cu prevederile 

în vigoare, revine SC Regio Călători SRL Brașov. 

SC Regio Călători SRL deține un Certificat de entitate responsabilă cu întreținerea, în conformitate cu 

prevederile  OMT nr.635/2015, eliberat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, la data 

de 10.05.2018, cu valabilitate până la data de 09.05.2019. Toate funcțiile operaționale ale ERIV 

(dezvoltarea întreținerii, gestionarea întreținerii parcului și efectuarea întreținerii) sunt externalizate.  

Mentenanța automotorului AMX nr.1602-1 a fost asigurată de către SC MARUB SA Brașov, în baza 

unui Contract de prestări servicii încheiat între acest operator economic și SC Regio Călători SRL 

Brașov. MARUB SA deține un Certificat pentru funcții de întreținere eliberat în conformitate cu 

prevederile OMT nr.635/2015, care confirmă acceptarea sistemului de întreținere, valabil la data 

producerii accidentului.  

Reviziile tip RI, RT, R1, R2, 2R2, reparațiile accidentale și pregătirile de iarnă la automotoarele 

compuse din vagon motor seria X de 450 CP și remorca seria XR (de tipul celui implicat în accident) se 

efectuează în baza Specificației tehnice cod ST 1.019/2011. Această specificație a fost revizuită, 

modificată și completată. Specificația, inclusiv lista cu modificări, au fost elaborate de MARUB SA, 

avizate de SC Regio Călători SRL Brașov în calitate de beneficiar și avizate de AFER. 

Din documentele puse la dispoziție a reieșit faptul că la automotorul implicat în accident, reviziile 

planificate au fost efectuate în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare. 

C.5.3. Norme și reglementări. Surse și referințe pentru investigare 

La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare următoarele: 

Norme și reglementări 

 Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară nr.002 aprobat prin Ordinul MLPTL nr.1186 din 

29.08.2001;  

 Regulamentul de remorcare și frânare nr.006/2005 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1815/2005; 

 Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201 aprobate prin 

Ordinul MTCT nr.2229/2006; 
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 Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei 

feroviare pe căile ferate şi pe rețeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 

nr.117/2010; 

 Ordinul MTI nr.1359/2012 pentru modificarea și completarea Normativului feroviar "Vehicule de 

cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri 

parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate", aprobat prin Ordinul ministrului 

transporturilor si infrastructurii nr. 315/2011; 

 Ordinul MT nr.535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și 

a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din 

România;  

 Ordinul MT nr.635/2015 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea 

vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă; 

 Regulamentul (UE) NR.1158/2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea 

conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară; 

 Regulamentul (UE) NR:445/2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu 

întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr.653/2007; 

 Livret cu mersul trenurilor REGIO pe Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, valabil de la data de 

10 decembrie 2018. 

Surse și referințe 

 declarațiile salariaților implicați în producerea accidentului feroviar; 

 fotografii efectuate la automotor la locul producerii accidentului și în unitățile specializate; 

 procese verbale de constatare tehnică pentru automotor; 

 fișe de post; 

 ordine de serviciu și reglementări proprii. 

 

C.5.4. Funcționarea instalațiilor tehnice, a infrastructurii feroviare și a materialului rulant 

C.5.4.1. Date constatate cu privire la linie 

Starea tehnică a liniei nu a influențat producerea accidentului feroviar. 

C.5.4.2. Date constatate cu privire la instalațiile feroviare 

Instalațiile feroviare au fost găsite în stare de funcționare, fără a influența sau a fi afectate de accidentul 

feroviar. 

C.5.4.3. Date constatate cu privire la funcționarea automotorului și a instalațiilor tehnice ale acestuia 

Date referitoare la starea automotorului înainte de producerea accidentului 

La data producerii accidentului, automotorul AMX nr.1602-1 nu avea sesizate, prin fişele de bord 

anterioare şi comenzile de revizii intermediare, probleme tehnice la motorul diesel sau echipamentul 

electric care, prin funcţionare, să pună în pericol siguranţa feroviară. Toate reviziile  periodice au fost 

efectuate la termenul de scadenţă.  

Constatări efectuate la automotor, imediat după producerea accidentului 

La verificările efectuate după producerea accidentului s-a constatat faptul că o parte a echipamentelor au 

fost puternic afectate, astfel: 

 filtrele de aer din instalaţia de supraalimentare ale turbosuflantei arse; 



 

 

 
Foto nr.1 – Filtrele de aer arse, carcase degradate 

 bateriile de acumulatori de pe etajul superior, aflate imediat în vecinătatea filtrelor de aer, cu 

cablajul bornelor ars, partea superioară a bateriilor fiind topită parţial; 

 
Foto nr.2 – Etajul superior al bateriilor de acumulatori 
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Foto nr.3 – Baterii de acumulatori cu depuneri de material ars. 

 releele, aparatura şi cablajul echipamentului electric de la cele două blocuri de aparate, 

poziţionate pe pereţii frontali spate şi faţă din compartimentul de bagaje, arse 80%; 

 
Foto nr.4 – Bloc de aparate cu echipament distrus.  
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Foto nr.5 - Bloc de aparate cu cablaj ars în partea superioară. 

 tavanul şi pereţii laterali ai compartimentului bagaj, prezentau vopseaua arsă în totalitate, plăcile 

componente ale tavanului fiind deformate; 

 
Foto nr.6 – Plăci tavan deformate și degradate. 
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 motorul diesel nu a fost afectat. 

 

 
Foto nr.7 – Motorul diesel 

 Constatări referitoare la automotor, efectuate în SC MARUB SA 

A. La exteriorul automotorului: 

 în compartimentul filtrelor de aer din instalația de supraalimentare situat în partea stângă a 

sensului de mers, ambele filtre cu elementele filtrante, erau arse și cu suporții elementelor 

filtrante afectate termic (foto nr.1); 

 compartimentul acestor filtre erau cu pereții din tablă puternic afectați termic, cu vopseaua arsă; 
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Foto nr.8 – Tavan și perete lateral stânga ars. 

 în partea superioară a compartimentului filtrelor vopseaua era afectată termic, cu afectarea 

termică direcționată din față înspre în spate în sensul de mers; 

 manșonul de legătură din circuitul de alimentare cu aer a turbosuflantei cu materialul nemetalic 

ars; 

 
Foto nr.9 - Manșon degradat. 
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 motorul diesel, transmisia și galeria de evacuare a gazelor arse, poziționate sub automotor, fără 

urme de supraîncălzire. 

B. La interior, în compartimentul bateriilor: 

 bateriile de acumulatori sunt amplasate pe trei etaje iar bateriile amplasate pe etajul superior au 

fost distruse ca urmare a încălzirii la partea superioară (foto nr.2 şi 3); 

 nu s-au constatat urme de încălzire electrică a cablajului, a bateriilor, urme de arc electric sau 

scurtcircuite; 

 contactorul din circuitul bateriei de acumulatori nu prezenta urme de supraîncălzire, contacte arse 

sau sudate, cablurile de conexiune erau cu izolația intactă, fără urme de supraîncălzire; 

 
Foto nr.10 – Contactorul din circuitul bateriilor de acumulatori 

 peretele din tablă dintre compartimentul bateriilor și compartimentul filtrelor de aer puternic 

afectat termic. 
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Foto nr.11 – Compartiment filtre 

C. Alte constatări la interiorul automotorului: 

 compartimentul bagajelor cu tavanul și pereții laterali în partea superioară, puternic afectați 

termic (foto nr.7); 

 compartimentul blocului de aparate cu rigletele, cablajul și aparatura din jumătatea superioară 

arse, atât în partea dinspre compartimentul de bagaje cât și în partea dinspre postul de conducere 

(foto nr.4 şi 5) . 

Poziționarea elementelor descrise mai sus în sensul de mers al trenului era următoarea: baterii de 

acumulatori / filtre de aer, compartimentul bagajelor, blocul de aparate și postul de conducere. 

 

Fig. nr.2 Poziţionarea elementelor incendiate 
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La constatările efectuate în SC MARUB SA, comisia de investigare a efectuat următoarea probă: o 

bucată de material filtrant a fost aprinsă cu o sursă de foc și s-a constatat că aceasta a ars rapid iar 

după stingerea flăcării a rezultat material incandescent care putea fi antrenat pe galeriile de aer. Proba 

este materializată într-un clip video care se predă şi se arhivează odată cu finalizarea dosarului. 

C.5.4.4. Date constatate cu privire la circulația trenului 

Conform procesului verbal de verificarea și citirea datelor înregistrate de vitezometru, trenul a plecat 

întârziat din punctul de secţionare halta Vermeş la ora 12:16 în loc de 12:06 şi soseşte în halta 

Sângiorgiu Nou la ora 12:25. Pe această distanță, viteza maximă de circulație a fost de 48 km/h. Trenul a 

fost descompus în halta Sângiorgiu Nou şi automotorul AMX nr.1602 avariat a fost remorcat ulterior cu 

automotorul AMX nr.1704, la ora 15:44, în staţia Lechinţa.  

C.5.5. Interfața om-mașină-organizație 

Personalul operatorului de transport feroviar de călători SC Regio Călători SRL care a condus și deservit 

trenul de călători nr.16013 implicat în accident, a lucrat în regim de turnus, având prezentarea la serviciu 

în stația CFR Bistrița Nord la data de 06.04.2019, ora 09:20 și plecare cu trenul la ora 11:02.  

Având în vedere cele consemnate mai sus, se poate concluziona că în cazul personalului de conducere și 

deservire a automotoarelor ce au format trenul de călători nr.16013, nu au fost constatate nereguli în ceea 

ce privește respectarea duratei serviciului continuu maxim admis pe locomotivă. 

La data producerii accidentului feroviar, personalul operatorului de transport feroviar de călători, deținea 

permis de mecanic și certificat complementar pentru prestația și secția de circulație unde s-a produs 

accidentul. De asemenea, personalul de conducere și deservire a automotorului, deținea avizele medicale 

și psihologice necesare exercitării funcției, în termen de valabilitate și fără observații.   

C.6. Analiză și Concluzii 

C.6.1. Concluzii privind starea tehnică a automotorului 

Constatările comisiei de investigare efectuate după producerea accidentului (având în vedere 

consecințele acestuia cât și a faptului că în zona blocului de aparate nici o zonă nu prezenta afectare care 

să reprezinte un focar de începere a incendiului) și consemnate în capitolul C.5.4.3. Date constatate cu 

privire la funcționarea automotorului și a instalațiilor tehnice ale acestuia, nu au fost de natură să 

stabilească vreo influență negativă a stării tehnice a automotorului și să constituie un factor care să fi 

contribuit la producerea incendiului.  

C.6.2. Analiză și concluzii privind  modul de producere a accidentului 

La data de 06.04.2019, trenul de călători nr.16013 trebuia să circule pe distanța Măgheruș Șieu – 

Miceștii de Câmpie conform Livretului cu mersul trenurilor Regio pe Sucursala Regionala de Căi Ferate 

Brașov, fiind compus dintr-un automotor tip AMX, format din vagonul motor nr. 95-53-997-1602-1 și 

un vagon remorcă nr.95-53-557-1602-3. Automotorul a fost condus din cabina de conducere a vagonului 

remorcă, poziționarea celor două vagoane în sensul de mers al trenului fiind vagon remorcă-vagon 

motor.  

Trenul nr.16013 a circulat până la halta Sângiorgiu Nou (sosire ora 12:25), unde personalul de conducere 

și deservire al trenului a sesizat că în zona filtrelor de aer și a cabinei de conducere a vagonului motor, 

poziționate la urma trenului în sensul de mers, s-a produs o degajare puternică de fum. După oprirea 

trenului, s-a constatat că degajarea de fum a fost produsă de un început de incendiu din zona 

compartimentului de bagaj. S-a avizat incendiul prin telefonul unic de urgență 112 (ora 12:25) și s-a 

încercat lichidarea acestuia cu mijloacele din dotare, fără a se reuși acest lucru. Incendiul a fost stins de 

către detașamentul de pompieri la ora 13:12. 
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Foto nr.12 – Incendiul de vegetaţie din zona căii ferate 

 
Foto nr.13 – Incendiul de vegetaţie din zona căii ferate 

Ca urmare a constatărilor efectuate privind zonele cele mai puternic afectate termic și a modului de 

propagare a incendiului, ținând cont de constatările comisiei de investigare, referitoare la starea 

automotorului, circumstanţele externe (starea vremii) precum și la informațiile obținute în timpul 

investigației, se poate concluziona că în timpul circulației între halta Vermeș și halta Sângiorgiu Nou, s-a 

produs aprinderea materialului filtrant al filtrelor de aer din circuitul de alimentare al turbosuflantei, 

la trecerea trenului prin zona căii ferate cu incendiu de vegetaţie.  
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Având în vedere: 

 starea timpului cu temperatura în aer  era de 9ºC,  vântul de aproximativ 15 km/h; 

 faptul că vântul bătea pe direcţia transversală de deplasare a trenului de călători nr.16013,  

au fost antrenate scântei în gabaritul CFR de liberă trecere şi materialul filtrant s-a aprins iar prin 

curentul de aer absorbit sub efectul turbosuflantei, a propagat incendiul către interiorul compartimentului 

bagaje, pe peretele lateral stânga,  tavan şi cei doi pereţii frontali în interiorul cărora se aflau instalaţiile 

electrice şi blocul de aparate.  

C.7. Cauzele producerii accidentului  

C.7.1. Cauza directă, factori care au contribuit  

Cauza directă a producerii accidentului feroviar o constituie aprinderea materialului filtrant din bateria 

de filtre de aer al circuitului turbosuflantei motorului diesel.  

Factorul care a contribuit la producerea accidentului a fost propagarea, sub efectul vântului, a scânteilor 

provenite de la incendiul de vegetaţie din imediata apropiere a firelor căii ferate.  

Factorul care a contribuit la producerea accidentului a fost propagarea, sub efectul vântului, a scânteilor 

provenite de la incendiul de vegetaţie din imediata apropiere a firelor căii ferate. 

C.7.2. Cauze subiacente 

Nu au fost identificate cauze subiacente ale producerii acestui accident. 

C.7.3. Cauze primare 

Nu au fost identificate cauze primare ale producerii accidentului. 

D. RECOMANDĂRI DE SIGURANŢĂ 

În conformitate cu prevederile Art.26(2) din OUG nr.73/2019 privind siguranța feroviară și ale 

Directivei (CE) nr.49/2004, recomandările de siguranță sunt adresate Autorității de Siguranță Feroviară 

Română - ASFR, care va solicita și urmări implementarea acestora de către partea identificată în 

recomandare. 

Pe distanța de circulație unde s-a produs accidentul, respectiv în zona de siguranță a infrastructurii 

feroviare, au existat la momentul respectiv şi nu numai, mai multe incendii de vegetație, provocate de 

către proprietarii de terenuri din zonă, incendii care s-au extins dinspre câmpurile agricole până în zona 

căii ferate.  

În codurile de practică Instrucțiuni pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar 

nr.201/2007 articolul 78 și Regulamentul pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare 

nr.005/2005 articolul 336 (3) sunt prevederi clare privind modul de procedare din partea mecanicului de 

locomotivă în cazurile în care „apa depășește suprafața de rulare a șinei”, respectiv de „oprire a 

trenului până la sosirea personalului de întreținere a căii care va stabili condițiile de circulație”. În 

codurile menționate, nu sunt prevederi asemănătoare pentru cazurile în care în apropierea căii ferate, 

respectiv în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, incendiile de vegetație ar putea constitui un 

pericol de producere a unui accident. Acest fapt poate induce mecanicului de locomotivă o eventuală 

răspundere viitoare în cazul în care oprește sau nu trenul. 

În contextul celor prezentate mai sus, comisia de investigare emite următoarele recomandări: 
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1. SC RC-CF TRANS SRL în calitate de gestionar al infrastructurii feroviare neinteroperabile și 

SC Regio Călători SRL în calitate de operator feroviar cu activitate pe aceste secții, va avertiza 

publicul călător și locuitorii din zonă, prin metode specifice sistemului feroviar sau prin unităţile 

administrativ teritoriale (primării), asupra faptului că pericolul reprezentat de un incendiu de 

vegetație în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, poate produce un incendiu pentru 

vehiculele feroviare aflate în circulație, cu repercusiuni asupra sănătății pasagerilor din tren. 

2. Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va analiza oportunitatea completării 

codurilor de practică menționate sau de completare a rezultatelor acțiunilor de identificare a 

riscurilor asociate operațiunilor feroviare efectuate de operatorii feroviari implicați, cu precizări 

clare referitoare la modul de procedare în cazul unor incendii de vegetație în zona de siguranță a 

infrastructurii feroviare şi măsuri concrete de procedare în astfel de situații, pentru a se asigura 

că riscul de producere a unui incendiu la vehiculele feroviare, generat de pericolul manifestat 

prin incendii de vegetație în zona infrastructurii feroviare este ținut sub control. 

 

* 

* * 

 

Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, 

gestionarului de infrastructură feroviară neinteroperabilă SC RC-CF TRANS SRL Brașov, operatorului 

de transport feroviar de călători SC Regio Călători SRL Brașov, ca utilizator al materialului rulant 

avariat şi operatorului de transport feroviar de marfă SC Rail Force SRL Brașov, ca proprietar al 

aceluiaşi material rulant. 

 

 


