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CAPITOLUL  I 
                                                DISPOZIŢII  GENERALE 
 
 
 
                                                         SECŢIUNEA   1 
                                                    Domeniul de aplicare 

 
 

Art.1. -  Prezentele instrucţiuni stabilesc măsurile generale care trebuie luate de către 
gestionarul infrastructurii feroviare publice în vederea, prevenirii, reducerii sau 
eliminării efectelor produse de inundaţii şi deplasarea gheţurilor, reprezentând parte a 
planului operativ de apărare, specific activităţii de transport feroviar, elaborat de 
Comisia Centrală pentru accidente deosebit de grave pe căile de comunicaţii, definită 
conform  reglementărilor în vigoare. 
 
Art.2. - Situaţiile în care furnizorii feroviari - atestaţi conform reglementărilor în 
vigoare - care au contractate sau în execuţie lucrări pentru infrastructura feroviară 
publică, trebuie să conlucreze cu regionalele de cale ferată - în acţiunea de 
preîntâmpinare şi combatere a inundaţiilor şi apărarea împotriva acţiunii gheţurilor- 
sunt stabilite în prezentele instrucţiuni. 
 
Art.3. -  Mijloacele de intervenţie cu care furnizorii feroviari trebuie să acţioneze în 
asemenea situaţii, se stabilesc de regionalele de cale ferată împreună cu aceştia, în 
raport cu mărimea, importanţa şi urgenţa lucrărilor. 
 
Art.4. - Necesitatea organizării acţiunilor de prevenire şi combatere a efectelor 
produse de inundaţii şi gheţuri care afectează transportul feroviar se bazează pe 
legislaţia în vigoare, care reglementează obligativitatea intervenţiei şi repunerii în 
funcţie a elementelor infrastructurii căii ferate în caz de dezastre sau calamităţi 
naturale. 

www.feroviarul.ro



  3 

                                                  
SECŢIUNEA   a 2 -a 

Documentaţia tehnică aferentă punctelor periculoase  
 
 
Art.5. - Gestionarul infrastructurii feroviare publice este obligat să aibă evidenţa 
punctelor periclitate de inundaţii, gheţuri, alunecări de teren, căderi de stânci, etc. şi 
documentaţia tehnică aferentă, care în continuare se va numi: Evidenţa punctelor 
periculoase. 
 
Art.6. - Evidenţa punctelor periculoase se întocmeşte la nivelul central al gestionarului 
infrastructurii feroviare publice, la nivelul regionalelor de cale ferată şi la nivelul 
subunităţilor de întreţinere din subordinea regionalelor pe raza cărora se află punctele 
periculoase. 
                 . 
Art.7. -  (1)  Evidenţa  punctelor periculoase se  referă  la: 
               a)  terasamente supuse fenomenelor de afuiere şi eroziune; 
               b)  terasamente situate în apropierea malurilor supuse eroziunii; 
               c)  terasamente inundabile; 
               d)  poduri şi podeţe provizorii; 
               e)  poduri şi podeţe definitive în curs de execuţie; 
               f)   lucrări de artă în pericol de a fi afectate de scurgerea gheţurilor; 
               g)  poduri boltite şi podeţe tubulare cu secţiune de scurgere insuficientă; 
               h)  terasamente instabile şi neconsolidate; 
                i) poduri, podeţe, ziduri de sprijin, diguri, epiuri şi alte construcţii de artă            

supuse afuierii;  
                j)  zone cu căderi de stânci.   
              (2) Evidenţa punctelor periculoase se va materializa pe o hartă a reţelei de 
cale ferată, care este întocmită de regionalele de cale ferată, respectiv de subunităţile 
de întreţinere din subordinea regionalelor. 
       (3) Pe aceeaşi hartă vor fi evidenţiate locurile de amplasare a depozitelor de 
materiale, a depozitelor pe roţi şi locurile de staţionare a trenurilor de intervenţie şi a 
depozitelor de poduri provizorii. 
 
 Art.8. - (1) Evidenţa punctelor periculoase se actualizeză periodic de către 
subunităţile de întreţinere din subordinea regionalelor de cale ferată, care trebuie să 
consemneze toate modificările survenite precum: apariţia de noi puncte periclitate, 
ameliorarea sau agravarea situaţiei la unele puncte, eliminarea sau modficarea altora, 
prin executarea de lucrări sau în urma modificării situaţiei existente, etc. 
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              (2)  Evidenţa punctelor periculoase se completează cu o documentaţie care 
trebuie să cuprindă: 
               a)  datele hidrografice ale văilor în punctele unde se pot produce inundaţii -
suprafaţa bazinului de recepţie, precipitaţiile medii anuale, nivelul maxim - date ce se 
culeg direct de subunitatea de întreţinere sau se obţin de la administratorul local al  
apelor; 

b) memoriile tehnice cu evenimentele mai importante care au produs  
închideri de circulaţie sau restricţii de viteză.  

                                 
Art.9. - (1) În fiecare an, până la 20 septembrie, o comisie formată din reprezentanţii 
compartimentului de specialitate din cadrul regionalei de cale ferată şi subunităţii de 
întreţinere aparţinând regionalei, condusă de şeful compartimentului de specialitate din 
cadrul regionalei, va verifica pe teren situaţia punctelor periclitate de inundaţii, gheţuri, 
terasamente instabile, căderi de stânci, etc. Cu această ocazie se vor stabili lucrările şi 
materialele necesare pentru punerea în siguranţă şi locurile de depozitare a acestora. 

     Pentru lucrările în curs de execuţie, în comisii vor lua parte şi delegaţi din 
partea furnizorilor feroviari care execută aceste lucrări (Anexa IV ). 

    (2) Comisia va stabili care sunt lucrările de întreţinere ce se pot executa 
pentru  îmbunătăţirea situaţiei locale.   

    (3) Rezultatele identificării şi verificării punctelor periclitate, precum şi 
măsurile şi dispoziţiile preconizate de comisia regională, cu eventualele termene de 
execuţie, se vor consemna într-un proces verbal semnat de membrii comisiei. În 
procesele verbale, punctele periculoase din evidenţă, la care nu s-au produs modificări, 
vor fi prezentate numai prin poziţia lor kilometrică, iar la punctele noi apărute sau la 
cele la care s-au produs modificări se vor indica date suficiente, pentru a se putea 
aprecia situaţia reală. 

    (4) Punctele periculoase, de categoria I şi respectiv de categoria a II-a, se 
consemnează în procesul verbal de către comisie, care va ţine seama de următoarele: 

a. existenţa unuia sau mai multor factori de risc; 
b. lungimea zonei afectate şi amploarea eventualelor urmări; 
c. natura şi volumul lucrărilor de reabilitare. 
 

Art.10. - (1) Până la 1 octombrie, în fiecare an, compartimentul de specialitate din 
cadrul regionalei de cale ferată, va actualiza baza de date pe suport magnetic, utilizând 
setul de programe implementate şi va face extrase din procesele verbale, care vor fi 
aduse la cunoştinţa unităţilor interesate.  
           În extrase se vor menţiona numai punctele care privesc unitatea respectivă, 
în  ce  constă  pericolul  şi în  ce  împrejurări  se  poate  produce. Unităţilor  ce  execută  
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lucrări la  punctele periclitate, li se vor comunica şi termenele pentru lucrările stabilite 
de comisie, ca urgente. 

     (2) Până la data de 15 octombrie se vor trimite extrase din procesele verbale: 
compartimentelor de linii, trafic, instalaţii - semnalizare centralizare, instalaţii de 
tracţiune electrică - din cadrul regionalelor de cale ferată, operatorilor de transport 
feroviar şi compartimentelor de siguranţa circulaţiei, care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza regionalei respective.       

     (3) Tot personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trebuie să 
cunoască punctele periculoase, împrejurările în care se pot produce avarii şi măsurile 
ce trebuie luate la trecerea peste aceste puncte. În cazul ploilor intense sau de lungă 
durată, staţiile vor aviza personalul de locomotivă, prin ordin de circulaţie, asupra 
condiţiilor de circulaţie peste punctele periculoase.                                                                                                         

     (4) Personalul de locomotivă va aviza prin orice mijloc cea mai apropiată 
subunitate de urmărire şi dirijare a traficului, despre  situaţiile observate care ar putea 
produce înrăutăţirea stării terasamentelor şi lucrărilor de artă cu implicaţii asupra 
siguranţei circulaţiei trenurilor. 

     (5) Pe timpul ploilor torenţiale, personalul cu sarcini de revizie şi 
supraveghere a căii din subunitatea de întreţinere, va fi mobilizat pentru revizia şi  
supravegherea continuă a punctelor periclitate şi va lua măsurile necesare pentru 
asigurarea siguranţei circulaţiei, stabilind condiţiile de circulaţie a trenurilor, pe care le 
va aduce la cunoştinţă staţiilor de cale ferată interesate, în conformitate cu  
reglementările specifice  în vigoare  privind restricţiile de viteză şi închiderile de linie.  

                                                                                                                                                                                          
 Art.11. - (1) Procesele verbale încheiate de comisiile menţionate la art.9 se vor înainta 
compartimentului de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare 
publice, însoţite de un raport întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 
regionalei de cale ferată,  până la 15 octombrie.   

(2) Raportul va cuprinde următoarele piese: 
           a) memoriu de prezentare; 
           b) sinteza evoluţiei punctelor periculoase din anul.../…până în anul.../...; 

 c) lista nominală a punctelor periculoase, întocmită pe linii, categorii şi           
cauze; 

           d) lista punctelor periculoase eliminate sau ameliorate; 
           e) lista punctelor periculoase agravate; 
           f) lista punctelor noi apărute; 
           g) lista punctelor periculoase prevăzute cu lucrări în vederea ameliorării      

sau eliminării lor; 
           h) lista punctelor periculoase prevăzute cu pază; 
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           i) lista punctelor periculoase cu restricţii de viteză; 
j) executantul şi lucrările preconizate pentru fiecare punct periclitat; 

 k) termenele de execuţie ale fiecărei lucrări; 
l) necesarul de materiale şi utilaje; 
m) locul depozitelor de materiale.   

       (3) Cu aceeaşi ocazie se va transmite pe suport magnetic şi banca de date, 
reactualizată. 

 
 

SECŢIUNEA  a  3-a 
                    Colaborarea cu gestionarii sau deţinătorii de drumuri 
 
 
Art.12. - (1) În perioada 1-15 septembrie, se va stabili modul de colaborare între 
gestionarul infrastructurii feroviare publice şi gestionarii sau deţinătorii drumurilor 
pentru porţiunile alăturate căii ferate, în scopul preîntâmpinării şi combaterii 
eventualelor inundaţii  în perioada următoare de toamnă - primăvară. 

       (2) În cadrul acestor acţiuni, regionalele de cale ferată împreună cu 
gestionarul sau deţinătorii de drumuri vor stabili modul de colaborare în cadrul acţiunii 
de prevenire şi combatere a efectelor inundaţiilor şi a deplasării gheţurilor. Măsurile 
vor fi aduse la cunoştinţa conducerii gestionarului infrastructurii feroviare şi a 
gestionarului drumului în vederea aprobării.     
                  (3) Lucrările cu caracter definitiv, vor fi propuse de gestionarul 
infrastructurii feroviare publice de comun acord cu deţinătorii de drumuri şi se vor 
executa de către regionalele de cale ferată sau deţinătorii de drumuri, cu forţe proprii 
sau prin furnizori autorizaţi.  

 
 

SECŢIUNEA  a 4-a 
Organizarea  depozitelor pentru intervenţii şi aprovizionarea cu materiale  

 
 

Art.13. - (1) Regionalele de cale ferată vor lua măsuri pentru procurarea şi transportul 
materialelor stabilite de comisiile regionale şi completarea depozitelor de intervenţii 
regionale, ori de  câte ori este nevoie, în decursul anului. 

      (2) Materialele din depozitele de intervenţie care se depreciază din cauza 
depozitării îndelungate - lemn, carbid, etc. - se înlocuiesc periodic cu materiale noi,  
prin grija regionalelor de cale ferată.  Materiale consumate cu ocazia intervenţiilor vor 
fi imediat completate pentru reîntregirea stocului. 
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      (3) Se interzice folosirea la alte lucrări a materialelor din depozitele de 

intervenţie.  Excepţie fac cazurile de evenimente sau calamităţi, diferite de cele tratate 
de aceaste instrucţiuni, bine justificate, când se pot folosi materialele din depozitele de 
intervenţii, cu aprobarea gestionarului infrastructurii feroviare publice şi cu condiţia ca 
în termen de 15 zile să se ia măsuri de completare a stocului.  

      (4) De două ori pe an, în lunile aprilie şi septembrie pe baza unui program 
stabilit de conducerea regionalelor de cale ferată, se va efectua verificarea utilajelor, 
uneltelor şi materialelor din depozitele de intervenţie, consemnându-se, în condica de 
inspecţie a depozitului, deficienţele constatate şi măsurile care trebuie luate în vederea 
înlăturării acestora. Constatările şi măsurile propuse de comisia de verificare vor fi 
prezentate şi analizate la nivelul colectivului de conducere al regionalei de cale ferată  
în vederea stabilirii soluţiilor de remediere. 

       (5) Locul de amplasare a depozitelor pentru inundaţii va fi stabilit de 
regionalele de cale ferată şi supus spre aprobare conducerii gestionarului infrastructurii 
feroviare publice. Depozitele pe roţi vor avea ca staţie de domiciliu una din staţiile 
vecine depozitelor de intervenţie, care vor fi şi staţii de domiciliu pentru trenurile de 
intervenţie. 

 
 

                                      SECŢIUNEA  a 5-a 
  Programarea şi verificarea activităţii de prevenire şi combatere a inundaţiilor  

 
 
Art.14. - Lucrările pentru ameliorarea sau eliminarea punctelor ameninţate de 
inundaţii cunoscute vor fi programate din timp, iar urmărirea realizării lor va fi o 
sarcină continuă a compartimentului de specialitate din cadrul regionalelor de cale 
ferată şi a compartimentului de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii 
feroviare publice. 
 
Art.15.  - (1) Între 1 şi 15 decembrie, comisiile regionale care au examinat anterior 
punctele periclitate, vor verifica la faţa locului situaţia tuturor pregătirilor şi modul 
cum s-au executat dispoziţiile date. Rezultatul acestor verificări va fi comunicat, până 
la 25 decembrie, la compartimentul de specialitate din centralul gestionarului 
infrastructurii feroviare publice de către regionala de cale ferată. 

        (2) Verificarea stocurilor de materiale şi a mijloacelor de intervenţie 
stabilite  în dotarea depozitelor se va face  la iniţiativa regionalelor de cale ferată ori de 
câte ori prognozele instituţiilor abilitate indică iminenţa unor fenomene meteorologice 
grave. 
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SECŢIUNEA   a 6 -a 

Comandamentele pentru combaterea inundaţiilor  
 
 

Art.16. -   (1) Pentru coordonarea şi operativitatea măsurilor de intervenţie, regionalele 
de cale ferată vor înfiinţa comandamente regionale pentru combaterea efectelor 
inundaţiilor, ori de câte ori se impun aceste măsuri. 

       (2) Din aceste comandamente vor face parte reprezentanţi ai gestionarului 
infrastructurii feroviare publice şi ai operatorilor de transport feroviar călători şi marfă 
care îşi desfăşoară activitatea  pe raza regionalei  de cale ferată. 

       (3) Participarea acestor reprezentanţi va fi solicitată operativ în scris de 
către conducerea regionalei de cale ferată. 

 (4) Operatorii de transport feroviar sunt obligaţi să nominalizeze în maxim 
3 ore de la primirea avizării scrise, personalul competent pentru a lua decizii în 
vederea limitării efectelor fenomenelor meteorologice şi desfăşurării traficului feroviar 
în condiţii de siguranţă a circulaţiei. 

 
Art.17. - (1) Când pericolul de inundaţii ameninţă infrastructura feroviară pe raza de 
activitate a 3 sau mai multe regionale de cale ferată, conducerea gestionarului 
infrastructurii feroviare publice, va hotărî asupra formării unui comandament de 
inundaţii la nivel central în care vor fi cooptaţi şi reprezentanţi ai conducerii 
operatorilor de transport feroviar călători şi marfă care folosesc infrastructura  publică 
feroviară. 

      (2) Comandamentul central va stabili măsuri suplimentare speciale de 
acţiune care interesează aceste unitătii şi va ţine legătura cu comandamentul central 
format la nivelul ministerului de resort . 
 

 
SECŢIUNEA a 7 -a 

Restabilirea infrastructurii şi a circulaţiei feroviare 
  
 
 Art.18. - (1) În cazul în care circulaţia feroviară a fost afectată, pentru restabilirea 
acesteia, conducerea regionalei de cale ferata va desemna o comisie formată din 
reprezentanţi ai compartimentelor tehnic şi întreţinere, care va avea sarcina de a evalua 
volumul de lucrări şi materiale necesar refacerii infrastructurii feroviare . 

       (2) Pe baza evaluărilor efectuate de comisia menţionată, conducerea 
regionalelor de cale ferată va analiza împreună cu compartimentele de specialitate -
lucrări de artă şi tersamente, respectiv  linii - posibilitatea  executării  acestor lucrări cu 
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forţe proprii sau a contractării proiectării şi execuţiei cu furnizori feroviari de 
specialitate autorizaţi, conform legislaţiei în vigoare. 
          (3) Atunci când efectele calamităţilor generează lucrări care ar avea impact 
asupra mediului, se va solicita după caz, drept de servitute, îndrumare şi asistenţă 
tehnică, aviz de gospodărire a apelor, avizul organelor silvice de specialitate sau aviz 
de mediu unităţilor teritoriale de protecţie a mediului, conform prevederilor  legale.  
  
Art.19. - (1) Măsurile şi programul stabilit pentru readucerea elementelor 
infrastructurii feroviare afectate, în parametrii de funcţionare, va fi adus la cunoştinţa 
conducerii centrale a gestionarului infrastructurii feroviare. 

          (2) Executarea lucrărilor definitive pentru aducerea infrastructurii 
feroviare în parametri normali de funcţionare se va face cu aprobarea conducerii 
centrale a gestionarului infrastructurii .  
 

 
CAPITOLUL  II 

MĂSURI  DE  APĂRARE  ÎMPOTRIVA  INUNDAŢIILOR 
 

 
SECŢIUNEA  1 

Măsuri de prevenire şi de pregătire a intervenţiei 
 

 
       § 1. Stabilirea punctelor periclitate, a măsurilor şi a unităţilor de intervenţie  
  
 
Art.20. -  Măsurile care trebuie luate în vederea combaterii inundaţiilor se clasifică în: 

                a)  măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţie; 
b) măsuri premergătoare creşterii şi scurgerii apelor de primăvară; 

           c) măsuri operative urgente de intervenţie în timpul viiturilor şi după   
trecerea lor. 

 
Art.21. -  Regionalele de cale ferată sunt obligate să ţină evidenţa punctelor periclitate 
de efectul inundaţiilor, conform capitolului 1. 
 
Art.22. - De asemenea regionalele de cale ferată informează organele interesate  
asupra evoluţiei situaţiei, stabilesc termenele în vederea executării lucrării, 
responsabilii acestora şi cantităţile de materiale, scule şi utilaje necesare. 
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Art.23. - Compartimentul lucrări de artă şi terasamente, cât şi compartimentul de linii, 
vor întocmi schiţe cu punctele periclitate ale infrastructurii feroviare şi situaţii 
referitoare la: 

a) împarţirea infrastructurii pe zone de acţiune cu fixarea responsabililor 
pentru fiecare din acestea;  

b) sediul trenurilor de intervenţie;  
c) depozitele de piatră blocuri;  
d) sediul unităţilor de intervenţie;  
e) sediul loturilor care dispun de personal specializat şi utilaje. 

 
                  § 2. Organizarea şi aprovizionarea depozitelor de intervenţie 
 
Art.24. - Compartimentele de specialitate - lucrări de artă şi terasamente, respectiv 
linii - din cadrul regionalelor de cale ferată răspund de amenajarea adăposturilor pentru 
depozitarea materialelor, utilajelor şi uneltelor şi în general de organizarea depozitelor 
de intervenţie ( Anexa III ). 
 
Art.25. - (1) Depozitele de intervenţie vor fi aprovizionate cu saci de iută, carcase 
pentru gabioane, traverse de beton necorespunzătoare scoase din cale, traverse normale 
placate, şină, material metalic mărunt de prindere.     
          Carcasele pentru gabioane vor fi din plasă de sârmă, sub formă de lăzi având 
dimensiunile de:  0,5– 1,0 m  înălţime şi lăţime, respectiv  2,0 – 5,0 m  lungime. 

      (2)  Regionalele de cale ferată vor asigura aprovizionarea cu piatră brută în 
depozitele din vecinătatea punctelor periclitate în cantităţile stabilite de comisia 
prevăzută la capitolul I. 

      Piatra brută de la punctele ameninţate se depozitează pe cât posibil în 
imediata apropiere a acestor puncte. Depozitele de pe rampe completează cantităţile 
depozitate la punctele ameninţate, astfel ca împreună să asigure întreaga cantitate 
preconizată, ca necesară. 

      (3)  Cu aprobarea gestionarului infrastructurii feroviare, în punctele cele mai 
ameninţate, se vor putea forma depozite de materiale considerate necesare pentru  
restabilirea circulaţiei. 
                 (4) Cantităţile de materiale necesare vor fi stabilite în conformitate cu 
precizările de la capitolul I şi vor fi supuse aprobării conducerii gestionarului 
infrastructurii feroviare. 
 
Art.26. - (1)  Utilajele şi sculele utilizate la lucrările de intervenţie  vor fi cele stabilite 
în dotarea trenurilor de intervenţie. 
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     (2) Trenurile de intervenţie vor fi verificate şi pregătite pentru intervenţii 
conform prevederilor instrucţiunilor privind exploatarea trenurilor de intervenţii – 
nr.335. 

 
 
                       § 3.  Lucrări de prevenire şi întreţinere  de toamnă                      
 
  

Art.27. - În cadrul întreţinerii curente se vor efectua în toamnă toate lucrările necesare 
pentru  prevenirea eventualelor deteriorări din inundaţii, ale liniilor, lucrărilor de artă 
sau terasamentelor, cât şi lucrări care să permită evacuarea rapidă a apelor rezultate  
din precipitaţiile de  primăvară. 

În această categorie intră următoarele lucrări şi activităţi: 
          a) protecţia lucrărilor de artă neterminate, necesară pentru evitarea     

efectelor  viiturilor; 
           În acest sens lucrările se stabilesc de comun acord  între  regionalele de 

cale ferată şi furnizorii feroviari care execută  aceste lucrări; 
          b) decolmatarea podeţelor, decolmatarea şanţurilor de scurgere şi a 

şanţurilor de gardă, în mod special a acelora la care terasamentul căii este în profil 
mixt sau debleu cu înăltime mare; 

          c) efectuarea reparaţiilor radierelor, sferturilor de con, pereurilor etc. care 
ar putea periclita stabilitatea lucrărilor de artă respective; 

          d) verificarea fundaţiilor la lucrările de artă periclitate de afuieri şi 
adoptarea  măsurilor de remediere necesare; 

          e) verificarea fişelor şi stării piloţilor la paleele podurilor provizorii cu 
infrastructura de lemn; 

          f) verificarea stării digurilor, epiurilor, barajelor şi zidurilor de sprijin din 
punct de vedere al funcţionalităţii acestora şi adoptarea măsurilor ce se impun; 

          g) verificarea terasamentelor instabile şi a lucrărilor de consolidare 
existente şi adoptarea măsurilor de remediere de primă urgenţă  care nu pot fi amânate 
până după trecerea apelor de primăvară, astuparea crăpăturilor din terasamente  
generate de perioade lungi de secetă,  cu pământ argilos; 

          h) verificarea vanelor şi altor dispozitive de închidere a conductelor de 
apă existente pe ampriza căii şi solicitarea de remediere a eventualelor deficienţe ce 
apar în timpul exploatării; 

          i) curăţarea de mâl a camerelor de decantare la puţurile de vizitare-aerisire 
a drenurilor; 

          j) verificarea, completarea şi poziţionarea corectă a mirelor pentru citirea 
nivelului apelor la podurile prevăzute cu sisteme de măsurare; 
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             k) întocmirea releveului profilului albiilor în axa podului, precum şi la 25m în 
amonte şi aval; 

 Adâncimile se măsoară în raport cu nivelul superior al traversei. Aceste date 
trebuie cunoscute de conducerea subunităţilor teritoriale de întreţinere a căii, care va 
urmări în timpul viiturilor modul cum evoluează profilul albiei. 

Podurile peste ape curgătoare la care se execută relevee, vor fi stabilite de 
compartimentul de specialitate al regionalelor de cale ferată, măsurătorile efectuându-
se în acest sens de două ori pe an, primăvara şi toamna, cu consemnarea lor în fişa 
podului.  

La podurile unde se constată accentuarea fenomenului de eroziune a albiei, 
aceste relevee se întocmesc o dată pe lună, iar dacă situaţia o impune acestea se vor 
efectua  mai  des.  

Rezultatele obţinute vor fi comparate cu cele din măsurătorile anterioare, iar în 
cazuri deosebite conducerea subunităţii de bază va solicita compartimentului de 
specialitate din cadrul regionalei  de cale ferată, stabilirea şi luarea măsurilor care se 
impun. 

   l) verificarea şi completarea indicatoarelor de nivel din punctele periclitate de 
revărsarea apelor. 
 
 
             § 4. Organizarea şi instruirea personalului echipelor de intervenţie 
 
 
Art.28. - (1) Compartimentele de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferată şi 
furnizorii feroviari care au lucrări în execuţie, vor stabili şi organiza echipele de 
intervenţie pentru fiecare punct ameninţat, asigurând utilajele, sculele şi materialele 
necesare  intervenţiilor, inclusiv mijloacele de iluminat pe timp de noapte ( Anexa I ). 
                (2) În perioada creşterii nivelului apelor sau a desprinderii gheţurilor, pe 
râurile cu potenţial ridicat de inundaţii se vor organiza posturi de observaţie care vor 
supraveghea şi anunţa permanent evoluţia acestora.  
   
Art.29. - Conducerile subunităţilor de întreţinere teritoriale şi a şantierelor aparţinând 
furnizorilor feroviari, au sarcina să instruiască personalul echipelor de intervenţie 
pentru lucrările la care aceştia participă.   

 
 
 
 
 
 

www.feroviarul.ro



  13 

SECŢIUNEA  a  2-a 
Măsuri premergătoare creşterii  şi  scurgerii apelor de primăvară  

 
 
 

Art.30. -  Pe timp de iarnă şi în special în perioada premergătoare topirii zăpezilor, cu 
scopul de a uşura scurgerea apelor de primăvară, se impune executarea următoarelor 
lucrări: 
        a)  curăţarea de zăpadă şi gheaţă a şanţurilor de scurgere în zona podeţelor;  

b) asigurarea scurgerii apelor din zona terasamentelor în debleu; 
c) curăţarea de zăpadă şi de gheaţă a accesului la mirele de citire a nivelului 

apelor; 
d) curăţarea de zăpadă a şanţurilor de gardă după aceleaşi reguli ca la 

şanţurile de scurgere; 
e) asigurarea punctelor ameninţate cu personal de supraveghere şi 

conducere; 
f) asigurarea şi verificarea mijloacelor de comunicaţie existente la punctele 

ameninţate; 
g) verificarea realizării  aprovizionării cu materiale, scule şi utilaje în 

vederea efectuării unor intervenţii eficiente şi completarea imediată a 
lipsurilor constatate.  

     
Art.31. - În cazuri excepţionale şi de pericol iminent, la cererea compartimentului  
lucrări de artă şi terasamente şi/sau compartimentului de linii, regionalele de cale 
ferată vor organiza depozite pe roţi cu piatră blocuri, traverse de beton şi cu alte 
materiale de necesitate imediată, în staţii vecine zonelor expuse. Piatra blocuri se va 
lua din depozitele de pe rampe. 
 
 

                SECŢIUNEA a 3-a 
      Măsuri operative urgente de intervenţie în timpul şi după viituri 

 
 

§ 1. Măsuri organizatorice adoptate în  timpul viiturilor 
 

 
Art.32. - Compartimentul lucrări de artă şi terasamente, respectiv compartimentul de 
linii, ale  regionalelor  de  cale  ferată şi furnizorii feroviari autorizaţi vor lua măsuri de 
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organizare a unei activităţi permanente de urmărire şi informare a situaţiei şi a 
măsurilor necesare a fi luate. În cazuri deosebite se vor constitui comandamente, 
conform celor prezentate  în capitolul 1. 
 
Art.33. - Efecutarea în permanenţă a măsurării nivelului apelor în locurile ameninţate; 
marcarea nivelurilor maxime pe mirele hidrometrice, pe lucrările de artă şi pe 
indicatoarele de nivel din linie curentă, efectuarea şi asigurarea citirilor de nivel, 
înregistrarea şi  interpretarea acestora. 
 
Art.34. - Măsurarea permanentă a profilului albiei, în timpul viiturilor, în axa podului, 
la 25m în amonte şi 25m în aval, şi compararea măsurătorilor cu cele anterioare. 
 
Art.35. - Executarea unor lucrări de primă urgenţă, în zonele cu pericol ridicat de 
inundaţii, cum ar fi:  

a) protejarea prismei de balast cu saci umpluţi cu nisip sau pământ, aşezaţi pe 
bancheta dinspre apă; 

b) amenajarea unor jgheaburi între traverse, pentru evacuarea apei din cale 
când nivelul acesteia este la faţa superioară a prismei; 

c) pentru protecţia malurilor supuse eroziunii în timpul apelor mari, se recurge 
la apărarea acestora folosindu-se blocuri de piatră, suluri de fascine cu miez 
de piatră sau gabioane;  

d) dacă apa se scurge cu viteză şi în volum mare de-a lungul terasamentului, 
pentru a-l feri de eroziune la baza acestuia şi pe taluzuri, se aşează blocuri 
de piatră; 

e) la punctele la care s-au produs avarii cu oprirea circulaţiei şi la care lucrările 
de restabilire a infrastructurii şi a circulaţiei durează mai mult de 6 ore, se 
vor instala mijloace de comunicare;  

                    
Art.36. - Transportul materialelor necesare pentru combaterea efectelor inundaţiilor şi 
altor calamităţi naturale, se va face cu prioritate. Operatorii feroviari vor pune la 
dispoziţie vehiculele feroviare necesare, la solicitarea scrisă a conducerilor 
regionalelor de cale ferată în vederea restabilirii circulaţiei feroviare. 
 
Art.37. -  Suplimentarea personalului de conducere şi supraveghere a unităţilor care au 
în întreţinere, reparaţie sau în construcţie porţiuni de linie, poduri sau alte lucrări de 
artă expuse inundaţiilor, se va face prin detaşări de personal de la alte unităţi mai puţin 
solicitate în această perioadă. 
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Art.38. - Se va asigura iluminatul posturilor de supraveghere a punctelor expuse  
pericolului de inundaţii. 
 
Art.39. - (1) Forţa de muncă necesară va fi asigurată în funcţie de volumul lucrărilor, 
cu personal din subunităţile de întreţinere ale regionalei de cale ferată sau prin 
contractarea prestaţiei cu furnizori feroviari autorizaţi, conform prevederilor de la 
capitolul I. 

      (2) În cazul în care este necesar un număr mai mare de personal , acesta va fi 
solicitat de la unităţile militare de specialitate,  pe bază de convenţii încheiate prin grija 
regionalelor  de cale ferată. 

      (3) Conducerea şi organizarea formaţiilor de intervenţie va fi asigurată de 
către şeful subunitătii de întreţinere pe raza căreia se află punctul afectat sau de  
persoana stabilită de comandamentul constituit în conformitate cu art. 16 sau 17 din 
capitolul  I. 

      (4) Instruirea personalului din compunerea formaţiilor de intervenţie revine 
conducătorilor acestora. 

 
Art.40. - Comunicările telefonice legate de informările privind situaţia şi modul de 
derulare a acţiunii de restabilire a circulaţiei în punctele calamitate, vor fi  tratate  de 
toate unităţile regionalelor  de cale ferată,  ca acţiuni de primă urgenţă. 
 
 
     § 2. Măsuri organizatorice adoptate după trecerea pericolului de inundaţii. 
 
 
Art.41. - După trecerea pericolului de inundaţii şi restabilirea infrastructurii şi a 
circulaţiei, materialele şi sculele vor fi transportate în depozite iar utilajele se vor 
retrage  la unităţile de unde au provenit. 
  
Art.42. - (1) În urma fiecărei inundaţii ce atrage după sine închiderea liniei sau 
restricţii de viteză, şeful subunităţii de întreţinere a regionalei de cale ferată, va întocmi 
un memoriu tehnic şi o schiţă  a porţiunii de linie afectate, care va cuprinde: data când 
s-a produs inundaţia, kilometrul, nivelul maxim al apelor, profilul albiei, durata 
perioadei de pericol, evaluarea pagubelor şi propuneri de lucrări pentru remedierea 
deteriorărilor.  
                 (2) După încheierea perioadei de topire a gheţii şi a scurgerii apelor de 
primăvară, se va face  o revizie amănunţită a porţiunilor de terasament şi a lucrărilor de 
artă ce au avut de suferit de pe urma inundaţiilor de primăvară, în vederea adoptării 
măsurilor şi lucrărilor de remediere.     
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                 (3) Aceste documentaţii constituie fişa punctului periclitat, care trebuie să 
cuprindă an de an observaţiile constatate, în aşa fel încât să se poată stabili soluţia de 
remediere şi natura lucrărilor ce se impun.       
 

 
CAPITOLUL  III 

MĂSURI  DE APĂRARE ÎMPOTRIVA ACŢIUNII GHEŢURILOR 
 
 

Art.43. – (1) Deplasarea gheţurilor pe apă, poate cauza avarii la poduri, la lucrări 
hidrotehnice - epiuri, diguri de dirijare şi de închidere - la alte lucrări de artă şi în 
special la cele cu caracter provizoriu. Prin efectul de izbire pot fi distruşi piloţii 
podurilor, epiurile şi digurile de închidere şi dirijare, taluzurile neprotejate ale 
terasamentelor şi chiar  pereurile uscate. 

Ca efect imediat, se produce creşterea rapidă a nivelului şi vitezei apei şi deci 
revărsări, inundaţii şi afuieri. 

       (2) Măsurile necesare a fi luate în scopul combaterii efectelor datorate 
acţiunii gheţurilor se  clasifică  astfel : 

          a) măsuri de prevenire; 
          b) măsuri premergătoare deplasării gheţurilor; 

                    c) măsuri luate în timpul şi după scurgerea gheţurilor. 
 
 

SECŢIUNEA  1 
Organizarea  activităţii de prevenire 

 
 

§ 1. Documentaţia punctelor periclitate de gheţuri 
 

 
Art.44. -  (1) Comisia regională pentru determinarea punctelor periclitate, aşa cum s-a 
precizat în capitolul I, va identifica pe teren podurile, digurile şi celelalte lucrări de artă 
susceptibile de a fi avariate de gheţuri, pe care le vor trece în documentaţia punctelor 
periclitate, pe linii şi kilometri şi le vor aduce la cunoştinţă unităţilor interesate. 

      (2) În funcţie de amploarea acţiunii gheţurilor asupra lucrărilor de artă şi a 
terasamentelor, acestea se consideră puncte periculoase de categoria I, respectiv de 
categoria a II-a. 
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      (3) Dispoziţiile generale din capitolul I privesc toate punctele periclitate,   

inclusiv cele ameninţate de gheţuri. 
 
 
§ 2. Organizarea echipelor de intervenţie şi  alte măsuri de prevenire a               

acţiunii distructive a gheţurilor 
 
 

 Art.45. - (1) Regionalele de cale ferată vor încheia, până la data de 1 decembrie a 
anului în curs, convenţii de colaborare cu unităţi militare care au în dotare material 
exploziv şi sunt specializate în utilizarea acestuia, ce pot fi solicitate în caz de 
necesitate . 
           (2) Convenţiile de colaborare vor menţiona modul de informare, termenul 
de intervenţie, condiţiile de transport pentru personalul specializat şi materialele 
necesare, modul de evaluare şi plata cheltuielilor ocazionate de intervenţie. 
Convenţiile încheiate vor fi vizate şi de Serviciile Speciale regionale care vor desemna 
în caz de intervenţie un reprezentant, la solicitarea conducerii regionalei de cale ferată. 

       (3) Măsurile de protecţie legate de manipularea, depozitarea, transportul şi 
întrebuinţarea materialelor explozive sunt în sarcina unităţii de intervenţie specializate, 
iar personalul unităţilor de întreţinere care va participa la îndepărtarea pericolului 
generat de deplasarea gheţurilor, va fi instruit prin grija reprezentantului Serviciului 
Special din regionala de cale ferată. 

 
Art.46. - Regionalele de cale ferată, prin compartimentele de linii, lucrări de artă şi 
Serviciile Speciale, vor stabili echipele de specialişti care vor participa la coordonarea 
acţiunii de apărare a construcţiilor periclitate de gheţuri. 
 
Art.47. -  (1) Subunităţile de întreţinere  din subordinea regionalelor de cale ferată  vor 
lua din timp măsuri pentru  repararea şi completarea spargheţurilor.  
                (2) La verificarea spargheţurilor se va da atenţie specială coamei care trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: să fie metalică - din fier cornier sau şină - să 
aibă capătul inferior cu 0,75 m sub nivelul cel mai scăzut al apelor, iar capătul superior 
să depăşească cu 1 m  nivelul cel mai ridicat al apelor. 
 

SECŢIUNEA a 2 -a 
     Măsuri premergătoare dezgheţului 
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Art.48.  -  Regionalele de cale ferată şi unităţile de construcţii - pentru lucrări în curs 
de execuţie - prin şefii compartimentului de specialitate din cadrul regionalelor de cale 
ferată şi conducătorii unităţilor de construcţii, vor revizui şi adapta graficul de lucru 
funcţie de pericolul pe care îl prezintă deplasarea de sloiuri, stabilind planul de acţiune 
pentru protecţia lucrărilor de artă expuse şi executarea în timp util a lucrărilor ce se 
impun. 
 
Art.49. - (1) Conform documentaţiei punctelor periclitate, regionala de cale ferată va 
întocmi o situaţie cu podurile şi alte lucrări de artă ameninţate de gheţuri, pe care o va 
completa cu măsurile imediate de intervenţie, necesarul de materiale şi scule, cu 
nominalizarea responsabilului lucrărilor, componenţa şi instruirea echipelor de 
intervenţie, grosimea gheţii, situaţiile care impun declanşarea acţiunii de spargere a 
gheţii din jurul lucrărilor ameninţate şi unităţile din amonte ce avizează deplasarea 
gheţurilor. 
                (2) Aceasă situaţie se anexează la harta-schiţă care se întocmeşte conform 
art.7 din cadrul combaterii inundaţiilor şi care se pun la dispoziţia conducerii 
regionalei de cale ferată. 
 
Art.50. - Cu aproximativ două săptămâni înainte de perioada prognozată a 
dezgheţurilor, şefii subunităţilor teritoriale de cale ferată şi conducătorii unităţilor de 
construcţii care au lucrări în derulare, vor verifica pe teren starea de pregătire a fiecărei 
construcţii ameninţate, dacă dispun de tot ce este necesar în caz de intervenţie, dând o 
atenţie deosebită asigurării cu materiale şi scule, bărci, mijloace de iluminat şi de 
comunicaţie prin telefon sau prin curieri. Se va măsura  grosimea gheţii şi viteza de 
scurgere a apei. 

 
 

   SECŢIUNEA   a 3 -a 
Măsuri ce se impun în timpul  şi după  deplasarea  gheţurilor 

 
 
                                    § 1. Planul de apărare al  podului 
 
Art.51. -  Când temperatura a crescut şi începe deplasarea sloiurilor, şeful subunităţii 
de  întreţinere   va   solicita,   regionalei   de   cale  ferată,   intervenţia  unităţii  militare  
 
 
specializată sau conducerii  unităţii de construcţii, pentru lucrările în curs de execuţie,  
aplicarea imediată a măsurilor de apărare. 
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Art.52. - Organizarea şi instruirea echipelor de intervenţie proprii, care vor acţiona la 
îndepărtarea pericolului generat de scurgerea gheţurilor, se va face de conducătorul 
subunităţii de întreţinere teritorială pe raza căreia se află punctul periclitat, sau de  
persoana stabilită de comandamentul constituit în acest sens. 
 
Art.53. - În cazul când regionalele de cale ferată nu vor putea asigura un număr 
suficient de personalul necesar pentru deblocări de gheţuri, diferenţa de personal  
necesar va fi solicitată, o dată cu cererea de intervenţie, de la unitatea militară 
specializată, prin grija acestora. 
 
Art.54. - Acţiunea se va desfăşura conform unui plan pregătit în prealabil, pentru 
fiecare obiectiv, cele mai vulnerabile fiind eşafodajele podurilor în construcţie. 
 
Art.55. - (1) Subunităţile de întreţinere teritoriale vor fixa de asemenea agenţi de 
observare pe cursurile superioare ale râurilor în amonte de lucrările de artă şi se vor 
stabili modalităţile de comunicare cu punctele din aval. 

       (2) Se mai fixează posturi de protecţie şi în alte puncte ale râului unde este 
posibilă formarea de zăpoare ce ar putea periclita podul. 

       (3) Pentru râurile de lăţime mai mare de 50 m, se fixează câte un post de 
protecţie  pe fiecare mal la circa 500 m, în amonte de pod. Pentru râurile cu lăţime mai 
mică se fixează numai un post de protecţie. 

 
Art.56. -  În cazul podurilor ale căror elemente de rezistenţă - pile, tălpi inferioare - 
sunt expuse în timpul deplasări gheţurilor, se formează, în imediata apropiere a 
podului, o echipă alcătuită din personal muncitor instruit în scopul degajării de gheţuri 
şi protejării lucrărilor de artă, având componenţa în raport cu numărul infrastructurilor 
podurilor de apărat şi fiind condusă de un responsabil a cărui activitate este coordonată 
de conducătorul echipei de intervenţie. 
   
Art.57. - Echipele de intervenţie vor fi dotate cu bărci, colaci de salvare şi alte 
materiale necesare, aprovizionate prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul 
regionalelor de cale ferată, din depozitul de inundaţii. 
                Toate echipele şi posturile de protecţie sunt coordonate de şeful echipei de 
intervenţie. 

 
 
 
 
 

                   § 2. Deblocarea podului de acţiunea gheţurilor şi a sloiurilor 
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Art.58. - (1) Deblocarea podurilor de gheţuri şi de sloiuri se face din aval spre amonte. 
     (2)  În cazul când se scurg sloiuri provenite fie din deblocarea râului îngheţat 

din zona podului, fie din desprinderea gheţurilor de pe cursul superior, trebuie luate 
măsuri ca sloiurile să nu fie prea mari ca să nu pericliteze podul prin izbirea şi 
avarierea unor părţi din construcţie sau prin blocarea secţiunii de scurgere, în acest 
sens sloiurile necesitând a fi  sparte înainte de a ajunge la pod. 

     (3) Deblocările cu exploziv din imediata apropiere a podului nu sunt admise 
decât atunci când podul este în pericol de a fi distrus de gheţuri. 

     (4)  În condiţii foarte grele de scurgere a sloiurilor pe sub pod - râuri mari, 
gheaţă foarte groasă, sau poduri cu deschideri multe şi mici, etc -  gheaţa se sparge pe 
toată lăţimea râului în imediata apropiere a podului şi în prelungirea spre amonte şi 
aval pe lungimi egale cu două lăţimi ale albiei. 

     (5) Când mărimea sloiurilor de gheaţă este mare, adică peste 30cm grosime şi 
latura medie 5m, spargerea lor se face la o distanţă mai mare de 0,5 km de pod şi 
numai cu concursul unităţilor militare specializate. 

     (6) În cazul gheţii continue, în jurul infrastructurilor podurilor, a sferturilor 
de con, a spargheţurilor şi a lucrărilor de dirijare şi apărare, aceasta se sparge pe o 
lăţime de 50cm.  

     (7) În condiţii foarte grele de scurgere a sloiurilor, gheaţa se sparge pe toată 
lăţimea râului în imediata apropiere a podului şi în prelungire spre amonte şi aval pe 
lungimi egale cu de două ori lăţimea albiei. 
 
Art.59. - În caz de necesitate se poate solicita şi trenul de ajutor, conform 
instrucţiunilor privind exploatarea trenurilor de intervenţie – nr. 335. 
 
 

               §3. Tehnica deblocării gheţii continue şi compacte cu ajutorul       
materialelor explozive 

 
 
 Art.60. -   (1) Lucrările de spargere şi degajare a gheţurilor din zona lucrărilor de artă 
cu utilizarea materialelor explozive, se execută în colaborare cu unităţi militare 
specializate în acest scop, conform celor precizate în art.45. 
                   (2) Când se doreşte spargerea gheţii continue şi compacte pe o întindere 
mai mare a râului, se folosesc materiale explozive după cum urmează: 
                   a)  introduse  în grosimea gheţii; 
                   b)  introduse sub gheaţă; 
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                   c)  materiale explozive alungite, când râul este îngheţat pe toată adâncimea 
lui.   
  

 
§. 4  Măsuri de tehnica securităţii muncii 

 
 
Art.61. - (1) Zona periculoasă de împrăştiere a bucăţilor de gheaţă se stabileşte pe o 
rază de 200 m de locul exploziilor. Limitele zonei periculoase se marchează cu 
steguleţe roşii, iar pe timp de ceaţă sau noaptea se semnalizează cu mijloace de 
iluminat. 

      (2) Personalul care participă la acţiunea de deblocare a albiei în zona 
lucrărilor de artă trebuie să respecte normele de protecţie a muncii specifice. Echipele 
de intervenţie vor fi obligatoriu dotate cu bărci metalice de salvare dimensionate în 
acest scop, colaci de salvare, frânghii şi dulapi de lemn (Anexa II ). 

      (3) Este interzisă apropierea de încărcăturile neexplodate înainte de trecerea 
unui interval de 15 minute de la aprinderea lor şi intrarea în zonă fără permisiunea 
conducătorului operaţiunii. În timpul exploziilor personalul de intervenţie se va situa la 
o distanţă de siguranţă stabilită de conducătorul unităţii militare de intervenţie. 
                (4) Echipele de intervenţie care folosesc bărcile vor fi instruite cu privire la 
dotarea acestora  şi modul de folosire pe râurile pe care se scurg gheţuri.    
                         
 

§ 4. Măsuri ce se impun după scurgerea gheţurilor 
 
 
Art.62. - (1) După trecerea pericolului acţiunii gheţurilor, se va proceda la strângerea 
materialelor, depozitarea lor în condiţiile prescrise şi la întocmirea memoriului tehnic 
detaliat, referitor la acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
gheţurilor.   

     (2) În memoriu se vor menţiona toate datele ce pot constitui elemente 
ajutătoare, care particularizează fenomenul şi care în perspectivă pot servi la 
întocmirea unor planuri de măsuri mai eficiente:  perioada în care s-a produs, grosimea 
şi structura gheţii, dacă gheaţa a acoperit toată albia, data când a început scurgerea 
sloiurilor, durata şi intensitatea scurgerii gheţurilor,  nivelul apei la pornirea gheţii şi în  
 
 
timpul scurgerii sloiurilor, efectivele utilizate, evoluţia temperaturilor, elementele de 
construcţie afectate, propunerile de îmbunătăţire a modului de intervenţie, etc. 
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CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art.63. - (1) Gestionarul infrastructurii feroviare publice, în caz de dezastre şi 
calamităţi naturale are obligaţia - conform prezentelor instrucţiuni şi pe baza  
contractului de activitate încheiat cu autoritatea de stat în domeniul transporturilor şi 
legislaţiei în vigoare - să intervină şi să restabilească infrastructura şi circulaţia 
feroviară  în cel mai scurt timp.  
                  (2) În situaţii deosebite conform prezentelor instrucţiuni, se vor utiliza şi 
trenurile de intervenţie, în acest sens, regionalele de cale ferată care deţin asemenea 
trenuri, având obligaţia de a le dota corespunzător şi a le menţine în stare de 
funcţionare.  
  
Art.64. - Prin editarea şi difuzarea prezentelor instrucţiuni, se abrogă Instrucţia nr.312 
elaborată în anul 1964 de Direcţia Generală a Căilor Ferate din Ministerul 
Transporturilor şi Telecomunicaţiilor. 
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                                                                                               ANEXA 1 
                                                                                  la Instrucţiunile nr. 312 

 
UNELTE  ŞI MATERIALE  NECESARE  ECHIPEI  DE 

INTERVENŢIE  LINII,  PENTRU  ACŢIUNEA  ÎMPOTRIVA      
EFECTELOR DIN INUNDAŢII 

 
DOTAREA  MINIMĂ 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea uneltelor şi materialelor Unitatea de 
măsură 

Cantitatea Observaţii 

 Unelte    
1. Cheie de buloane verticale pentru 

tipurile existente în cale 
Buc 2  

2. Cheie de tirfoane pentru tipurile 
existente  în cale 

Buc 3  

3. Ciocan de 8 kg Buc 2  
4. Cleşte pentru transportat şine Buc 4  
5. Daltă pentru lemnar Buc 3  
6. Joagăr Buc 2  
7. Forjă portativă Buc 1  
8. Tipar Robel Buc 1  
9. Nivelă pentru linie Buc 1  
10. Lopată de oţel Buc 30  
11. Maşină de tăiat şine Buc 1  
12. Maşină de găurit traverse Buc 1  
13. Maşină de găurit şine Buc 1  
14. Manelă Buc 10  
15. Roabă Buc 2  
16. Burghiu de traverse Buc 10  
17. Bardă Buc 2  
18. Teslă Buc 2  
19. Topor Buc 2  
20. Târnăcop de burat Buc 20  
21. Târnăcop de săpat Buc 5  
22. Furcă de balast Buc 10  
23. Lampă de carbid Buc 2  
24. Felinar  Buc 5  
25. Anemometru de mână Buc 2  
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 Materiale 

 
   

1. Faclă Buc 10  
2. Traversă Buc 100  
3. Coadă pentru unelte Buc 10  
4. Pânză pentru fierăstrău de tăiat şine Buc 5  

Observaţie: Toate aceste unelte şi materiale vor fi completate din zestrea 
echipelor de linie, temporar numai pe timpul inundaţiei, urmând ca  celelalte 
să fie aprovizionate separat. 
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                                                                             ANEXA 2 
                                                                       la Instrucţiunile nr.312 

 
 
 

UNELTE ŞI MATERIALE NECESARE 
ECHIPEI DE INTERVENŢIE PODURI, PENTRU ACŢIUNEA 

ÎMPOTRIVA EFECTELOR GHEŢURILOR 
 

                               DOTAREA MINIMĂ 
 
 

Nr.
crt. 

Denumirea uneltelor şi 
materialelor 

Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Obs. 

 Unelte    
1. Barcă Buc. 1  
2. Frânghie de 25 m Buc. 2  
3. Colac de salvare Buc. 2  
4. Târnăcop Buc. 5  
5. Topor Buc. 5  
6. Cange Buc. 5  
7. Cazma Buc. 4  
8. Manelă Buc. 5  
9. Joagăr Buc. 2  
10. Felinar  Buc. 4  
11. Lămpă de carbid Buc. 2  
12. Găleată Buc. 2  
13. Faclă Buc. 8  

 Materiale    
1. Sfoară de legat Kg. 2  
2. Fier rotund de 6-8 mm Kg 50  
3. Scânduri Mc 1  
4. Petrol Kg 50  
5. Carbid Kg 50  
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                                                                                ANEXA 3 
                                                                             la Instrucţiunile  nr. 312                                                                                                                

 
 

UNELTELE ŞI MATERIALELE  AFLATE ÎN DOTAREA 
DEPOZITULUI REGIONAL DE INTERVENŢIE PENTRU                   

COMBATEREA  INUNDAŢIILOR 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea uneltelor   şi  
materialelor 

Unitatea 
de 

măsură 

Canti-
tatea 

Obs. 

 Unelte şi utilaje    
1. Generator acetilenă buc. 1  
2. Reductor buc. 1  
3. Manometru mic buc. 1  
4. Manometru  mare buc. 1  
5. Aparat de tăiat şi sudat  (trusă) buc. 1  
6. Butoi de 200 litri din tablă 

galvanizată 
buc. 4  

7. Lampă de carbid de 0.8 kg buc. 8  
8. Felinar  buc. 20  
9. Burghiu pentru găurit şine de 30 

mm 
buc. 6  

10. Cleşte, pentru  transport şine  buc. 10  
11. Cheie pentru tirfoane  buc. 25  
12. Cheie pentru buloane de eclisă 

tip  40-65 
buc. 20  

13. Cheie pentru buloane verticale buc. 20  
14. Cleşte pentru fierar buc. 5  
15. Ciocan pentru tras de 5 kg buc. 10  
16. Ciocan daltă pentru tăiat fierul (2 

kg) 
buc. 10  

17. Ciocan pentru crampoane (4,5 
kg) 

buc. 10  

18. Daltă pentru lemnar lăţime 20 
mm 

buc. 5  

19. Daltă pentru lemnar, lăţime de 
28 mm 

buc 10  

20. Idem de 30  buc. 5  
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21. Furcă de oţel pentru balast buc. 75  
22. Cadru pentru fierăstrău de 1000 

mm lungime pentru pânză de 
900 mm pentru tăiat lemne 

buc. 10  

23. Forjă portativă de câmp buc. 30  
24. Dublu metru de lemn articulat buc. 5  
25. Panglică de pânză de 20 m 

(ruletă) 
buc. 2  

26. Jalon buc. 6  
27. Liniar de lemn  (lată de 4 m) buc. 2  
28. Joagăr fără mânere de 1800 mm 

lungime 
buc. 10  

29. Cange buc. 10  
30. Lopată de oţel buc. 75  
31. Menghină de fierar buc. 2  
32. Maşină pentru găurit  şină buc. 2  
33. Maşină pentru tăiat şină buc. 2  
34. Maşină  pentru găurit traverse  buc. 5  
35. Nicovală de 150 kg buc. 2  
36. Pilă triunghiulară buc. 5  
37. Pârghie picior de capră buc. 10  
38. Roabă metalică pentru 

terasamente 
buc. 20  

39. Bardă  buc. 15  
40. Teslă fără coadă pentru dulgheri buc. 15  
41. Boloboc (nivel) buc. 4  
42. Lopată de lemn buc. 20  
43. Mai de lemn pentru bătut buc. 20  
44. Sapă buc. 10  
45. Teslă pentru cioplit traverse buc. 10  
46. Tipar mobil tip Robel nr. 5 buc. 2  
47. Teu de nivelare buc. 2  
48. Topor pentru tăiat lemne  buc. 20  
49. Topor fără coadă pentru dulgheri buc. 10  
50. Târnăcop pentru săpat buc. 50  
51. Târnăcop de burat buc. 50  
52. Presă hidraulică (presă de  50 t) buc. 2  
53. Vinci de 5 t cu mecanism dublu buc 4  
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de acţiune şi mecanism de  
siguranţă 

54. Vinci de 10 t buc. 4  
55. Idem de 15 t buc. 4  
56. Idem de 20 t buc. 4  
57. Ciocan pneumatic pentru găurit buc. 2  
58. Ciocan pneumatic pentru nituit buc. 4  
59. Ciocan pneumatic de spart buc. 2  
60. Motopompă buc. 1  
61. Tipar de sabotat traverse buc. 2  
62. Cleşte de transportat traverse buc. 10  
63. Serjoanţi de toate mărimile buc. 8  
64. Cazma buc. 30  
65. Manelă de fier buc. 30  
66. Lampă de benzină buc. 2  
67. Rindea  buc. 3  
68. Rechizite de semnalizare (serie  

completă) 
buc. 4  

69. Ciocan de 10 kg buc. 2  
70. Termometru buc. 2  
71. Echer de lemn buc. 2  
72. Cleşte pentru scos cuie buc. 5  
73. Bonfaier buc. 3  
74. Buterolă pentru nituit (16-25 

mm) 
buc. 15  

75. Cheie pentru fasonat fier buc. 4  
76. Cheie pipă buc. 5  
77. Targă pentru ambulanţă buc. 1  
78. Centură de siguranţă buc. 10  
79. Colac de salvare buc. 10  
80. Barcă buc. 2  
81. Sobă de tablă pentru încălzit buc. 1  
82. Maşină de găurit electrică buc. 1  
83. Troliu de 5 tone şi 3 tone buc. 6  
84. Scripete simplu buc. 8  
85. Motocompresor de 7 at. şi 6 mc buc. 1  
86. Grup electrogen de 15-20 Kw buc. 1  
87. Vagonet buc. 1  
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 Materiale    
1. Carton asfaltat mp 200  
2. Carbid pentru sudură kg 50  
3. Carbid pentru lampă kg 50  
4. Oxigen în tuburi buc. 6  
5. Faclă buc. 30  
6. Sfoară de legat kg 5  
7. Frânghie de 30 mm m 100  
8. Tub cauciuc pentru acetilenă m 60  
9. Tub cauciuc pentru oxigen m 60  
10. Saci de iută buc. 50  
11. Rondea de 3/4 (şaibă) buc. 1500  
12. Rondea de 7/8 buc. 200  
13. Cuie de dimensiuni diferite 80-

160 
kg 200  

14. Cablu de oţel de 20 mm (minim 
4 buc. a 50 m) 

kg 100  

15. Lanţ kg 50  
16. Plasă de sârmă galvanizată 

pentru gabioane lăţime 3,00 m 
ochiuri de 6 cm şi φ 2,4 mm 

mp 500  

17. Idem 16, lăţime 4,00 m ochiuri 
de 89 cm şi φ 3,4 mm 

mp 500  

18. Găleată  galvanizată buc. 20  
19. Fasung buc. 10  
20. Cablu trifazic m 100  
21. Bec (după voltajul grupului) buc. 40  
22. Scânduri de brad de 2,4-3 cm mc 15  
23. Dulapi de brad de 4-5 cm mc 20  
24. Grindă de brad de 10x15x30-600 

cm 
mc 10  

25. Grindă cu două feţe plane de   
450x300 x 3000 – 6000 m 

mc 20  

26. Bilă de brad φ 16 cm de 5,00 – 
8,00 mm 

mc 20  

27. Piloţi de brad de φ 26-30 cm de 
7-8 m 

mc 10  
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28. Idem , de 9-12 m mc 10  
29. Moază semirotundă (21-30 cm) 

de 3-6 m 
mc 10  

30. Grindă de stejar de 300 z 300 x 
3000 - 4000 

mc 5  

31. Travesă normală de stejar 
creozotată 

buc. 100  

32. Traversă specială stejar pt. 
poduri 

mc 10  

33. Coadă pentru unelte buc 200  
34. Fier rotund de 6-8 mm kg 200  
35. Fier rotund de φ 19-24 mm kg 1000  
36. Fier lat kg 400  
37. Sârmă arsă de 1 mm, 3 mm şi 4 

mm 
kg 100  

38. Foaie de plumb kg 500  
39. Ochelari protecţie sudură per. 2  
40. Sticlă colorată ochelari sudură per. 2  
41. Haine vătuite buc. 20  
42. Pantaloni vătuiţi buc. 20  
43. Salopete complete buc. 20  
44. Cisme lungi cauciuc per. 20  
45. Cisme scurte cauciuc per. 20  
46. Cărbune pentru forţă kg 200  
47. Benzină kg 100  
48. Petrol lampant kg 100  
49. Motorină de iarnă kg 200  
50. Buloane de 3/4″  L= 500 mm buc. 300  
51. Idem de 7/8″ şi 2400 mm buc. 50  
52. Idem  de 3/4″ şi 650 mm buc. 200  
53. Idem de 2700 mm buc. 50  
54. Idem de 3/4″ cu cioc pentru 

traverse de 200 mm lungime 
buc 300  

55. Scoabă de 20 x 300 mm buc 500  
56. Pânză pentru fierăstrău de tăiat 

lemne 
buc. 10  

57. Pânză pentru fierăstrău de tăiat 
şine 

buc. 30  
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58. Burghiu pentru traverse de 15 
mm 

buc. 60  

59. Idem de 16 mm buc. 60  
60. Burghiu  pentru lemn de 18 mm buc. 5  
61. Burghiu  pentru lemn de 22 mm buc. 2  
62. Burghiu de 15 mm pentru găurit 

travrse cu maşina 
buc. 30  

63. Idem de 16 mm buc. 30  
64. Burghiu de 16 mm pentru coarbă buc. 5  
65. Idem de 22 mm buc. 5  
66. Spiţ  de spart buc. 10  
67. Burghiu de filetat buc. 5  
68. Burghiu pentru metale buc. 20  
69. Burlan de sobă de 120 mm buc. 5  
70. Cot pentru burlane de 120 mm buc. 2  
71. Dorn 20 mm şi l=200 mm buc. 50  
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                                                                                     ANEXA 4 
                                                                         la  Instrucţiunile nr. 312 

 
MĂSURI 

ORGANIZATORICE  NECESARE  ÎN VEDEREA 
PREVENIRII ŞI COMBATERII EFECTELOR 

INUNDAŢIILOR 
 

Nr.crt. Măsurile  necesare Termene 
1. Determinarea pe teren de către comisia 

regională, a punctelor periclitate 
Până la 20 
septembrie 

2. Organizarea şi aprovizionarea 
depozitelor de intervenţie 

20 septembrie –  
1 decembrie 

3. Organizarea echipelor de intervenţie; 
-------------------------------------------- 
Instruirea personalului şi asigurarea  
forţei de muncă. 

După necesitate    
-------------------- 
1 decembrie 

4. Efectuarea lucrărilor posibile de executat 
în toamnă, necesare să prevină eventuale 
deteriorări şi să facă faţă scurgerii apelor 
de primăvară 

 
20 septembrie -   
15 decembrie 

5. Comunicarea de către regionala de cale 
ferată către organele interesate, a 
evidenţei punctelor periclitate şi a 
dispoziţiilor cu stabilirea responsabililor 
şi a termenelor de execuţie. 

 
 
15 octombrie 

6.  Finalizarea pregătirilor referitoare la 
materiale, forţă de muncă şi lucrări de 
toamnă.  

 
15 decembrie 

7. Verificarea pe teren de către comisia 
regională a situaţiei pregătirilor 

1-15 decembrie 

8. Comunicarea către regionala de cale 
ferată şi către  centralul gestionarului 
infrastructurii feroviare, a rezultatului 
verificărilor pe teren. 

 
25 decembrie 
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