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REZUMAT 
Lucrarea de faţa se referă la unele metode tehnico-organizatorice de îmbunătăţire a nivelului de calitate în transpoturile feroviare, 
având în vedere numai investiţii de mică anvergură, care sunt posibile în viitorul apropiat. 
 
ABSTRACT 
The present paper refers to some technical and organizational ways to improve the level of quality  in railway transportation 
requiring only small investments which are possible in the near future. 
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Conceptul de calitate precum şi preocuparea pentru 

îmbunătăţiere au fost şi sunt de mult timp o preocupare 

importantă în industrie, dar abia din anul 1987 s-a ajuns la 

un consens în crearea unui sistem internaţional al calităţii, 

şi anume, seria ISO 9000. La baza acestui sistem se află 

standardele britanice de apărare, BS 5750, destinate 

producerii şi asigurării unui produs, dar interpretarea şi 

aplicarea lui în sfera serviciilor s-au dovedit greoaie. 

Astfel se explică preocuparea pentru extinderea acestui 

concept şi în sectorul transporturilor, unde nu exista o 

definiţie clară în ceea ce priveşte calitatea transportului, 

care să fie acceptată ca model univesal, şi care stă la baza 

neredacatării unui model general valabil. 
La realizarea unei definiri a calităţii transportului stau 

la bază descrierile ce caracterizau calitatea unui serviciu. 
Aceste definiţii permit în foarte puţine cazuri măsurarea 
calităţii serviciului de transport făra adaptări şi schimbări 
majore, care, în urma acestor măsuri, nu mai reflectă în 
totalitate teoriile existente. 

Pentru creşterea calităţii de performanţă şi conformitate a 
transporturilor trebuie avute în vedere caracteristicile gene-
rale, care diferenţiază calitatea serviciilor de cea a produselor: 

 intangibilitatea; 
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 inseparabilitatea; 

 variabilitatea; 

 perisabilitatea; 

 lipsa proprietăţii; 

 sferele largi de extindere a calităţii transporturilor în 

viaţa economico-socială şi în problemele de mediu natural 

şi artificial în care se desfăşoară.  

Acţiunile de creştere a calităţii transportului se extind 

progresiv, de la un serviciu izolat de transport, la com-

panie, la mod de transport, la sistem de transport, la nivel 

naţional, continental sau planetar. Această structură 

ierarhică pune în evidenţă, în mod gradat, legătura dintre 

diferitele aspecte ale calităţii proiectate şi realizate şi 

eficienţa consumului de resurse pentru o activitate utilă. 

Specificitatea acţiunilor pentru creşterea calităţii trans-

porturilor rezidă în faptul că acestea pot viza o multitudine 

de aspecte esenţiale ale calităţii, cu efecte directe asupra 

îmbunătăţirii nivelului de satisfacere a cerinţelor clientelei, 

dar şi cu consecinţe asupra eficienţei prestaţiei şi a 

limitării efectelor externe. 

Intangibilitatea serviciului de transport se referă la 

faptul că acesta nu poate fi expus, deci acesta nu poate fi 

văzut, simţit, gustat, mirosit sau atins înainte de cumpă-

rare. În cazul unui produs, înainte de achiziţionare, 

cumpăratorul îl poate examina atent şi acesta poate primi o 

garanţie pentru riscul pe care şi-l asumă dacă produsul nu 

este conform cu performanţele prezentate, pe când în cazul 

transportului feroviar, pasagerul posedă doar o legitimaţie 

de călătorie şi promisiunea de a fi transportat într-un 

anumit timp, dar asupra condiţiilor în care acesta călă-

toreşte nu are o imagine precisă. 

Inseparabilitatea serviciului de transport semnifică 

faptul că acesta nu poate fi separat de prestatorii lui cum, 

ar fi: infrastructuri, echipamente, mijloace de transport, 

oameni, şi nu poate fi realizat în absenţa pasagerului sau a 

expediţiei beneficiarului. Aspectul inseparabilităţii serviciului 

de transport care condiţionează calitatea este cel care pune 

în evidenţă dependenţa de numărul celor care beneficiază 

simultan de o anume ofertă de transport. 

Variabilitatea serviciilor de transport se referă la faptul 

că, în permanenţă, calitatea acestora depinde de mai mulţi 

factori: cine le furnizează, când, unde şi cum sunt ele 

prestate. 

Perisabilitatea cererilor de transport rezidă în caracte-

risticile temporare ale acestora. În raport cu acestea, atât în 

transporturile de călători cât şi în cele de mărfuri s-au 

diferenţiat oferte ale sistemului de transport pentru care se 

percep tarife diferenţiate. 

Lipsa proprietăţii se referă la faptul că, spre deosebire 

de proprietarul unui produs tangibil, care poate dispune de 

bunul pe care l-a dobândit pe o perioadă nelimitată de 

timp, beneficiarului unui serviciu de transport îi lipseşte 

atributul propretăţii. 

O cale de creştere a calităţii transportului este moder-

nizarea materialului rulant. 

2. MODERNIZAREA, SIMBOL  

     AL EVOLUŢIEI 

Prin conceptul de modernizare a materialului rulant se 
înţelege orice acţiune menită să amelioreze caracteristicile 
acestuia. În vederea modernizării materialului rulant, nu 
trebuie neglijaţi o serie de factori, cum ar fi: 

 siguranţă; 

 fiabilitate; 

 poluare; 

 rapiditate;  

 cost redus; 

 ergonomie. 
Transportul pe căile ferate trebuie să se desfăsoare într-

un climat de disciplină fermă, asigurându-se condiţiile 
necesare pentru o deplină siguranţă a traficului feroviar şi 
securitatea bunurilor transportate şi fără a pune in pericol 
mediul înconjurător. 

Rapiditatea materilului rulant  se caracterizează prin 
dezvoltarea unor viteze din ce în ce mai mari, ajungându-
se la viteze de 520 km/h, dar, cu toate acestea, cu siguranta 
deplină. Modernizarea vagoanelor este esenţială pentru 
creşterea vitezei maxime constructive; astfel, s-au facut 
progrese prin proiectarea în special a unor boghiuri care 
permit atingerea acestor viteze.   

În modernizarea materialului rulant trebuie ţinut seama 
şi de costul total al cheltuielilor efectuate în timpul 
modernizării, astfel că trebuie ca ele să fie minime, dar 
bineînţeles, nu în detrimentul celorlalţi factori. 

3. MODERNIZAREA ÎN ROMÂNIA 

Pentru asigurarea unui confort şi a unei siguranţe 
ridicate s-a trecut şi la modernizarea vagoanelor de 
călători, şi nu numai. Acestea reprezentând un „paşaport” 
al transportatorului şi întrând în contact direct cu 
pasagerul, au trebuit îmbunătăţite cu trecerea timpului. 
Astfel, modernizarea vagoanelor a devenit o prioritate şi 
pentru SNCFR. 

Ca prim pas, s-a trecut la modernizarea vagoanelor în 

colaborare cu firma Alstom DDF (fig.1), aceste vagoane 

fiind destinate traficului intern pe trenuri InterCity. În 

cadrul reparaţiei generale au fost realizate lucrări pentru 

creşterea gradului de confort, astfel: echiparea cu boghiuri 

moderne Y 32 RS pentru viteză de 160 km/h, instalaţie de 

climatizare la vagoanele de clasa I şi bar-bistro, interior cu 

design modern, pereţii din poliester armat cu fibră de sticlă 

(PAFS), cabina WC modulară, din PAFS, dotată la nivelul 

standardelor actuale, mobilier integral nou, cu design 

modern, fotolii individuale tapiţate cu pluş. 
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a) b) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Vagoane modernizate de firma Alstom DDF: 

a – vagoane de clasa a II-a; b – vagoane de clasa I;  

c – vagoane bar-bistro. 

 

 
 

c) 

 

S-au efectuat şi modernizări la vagoanele de dormit 

în cadrul SC Ateliere CFR Griviţa SA, destinate traficului 

internaţional (fig. 2), astfel că în urma modernizării s-a 

obţinut o creştere considerabilă a gradului de confort. 

Gradul de confort a fost imbunătăţit prin introducerea 

instalaţiei de climatizare, a toaletei ecologice, a ferestrelor 

etanşe montate prin lipire printr-o tehnologie modernă. 
Din 2004 şi până în prezent au fost finalizate, omologate şi 

introduse în circulaţie un număr de 9 vagoane, din care trei  

vagoane clasa I seria 1970, şi şase vagoane de clasa a 

II-a, seria 2170. În funcţie de necesităţile viitoare de 

transport, programul poate  continua în următoarele variante: 

 trafic internaţional în regim RIC, în varianta deja 

realizată; 

 trafic intern şi în relaţiile cu ţările vecine, care 

utilizează acelaşi sistem de alimentare cu energie electrică 

(1500 V, 50Hz), în acest caz vagoanele fiind echipate cu 

sursă statică monotensiune. 

 

  

a) b) 

Fig. 2. Vagoane folosite pentru traficul internaţional: 

a – vagon de clasa a II-a; b – vagon de clasa I. 



NECESITATEA MODERNIZĂRII MATERIALULUI RULANT PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII TRANSPORTULUI 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 121 

4. CONCLUZII 

  Modernizarea materialului rulant pentru creşterea 

calitaţii transportului este o necesitate, mai ales în ceea ce 

priveşte ţara noastră, dar nu punându-se accentul doar pe 

caracteristicile tehnice, ci pe o îmbunătăţire în vederea 

creşterii confortului pasagerilor. S-au realizat astfel de 

îmbunătăţiri, dar mai mult pentru trenurile InterCity, 

uitându-se astfel o categorie importantă de călători, cei cu 

venituri medii. În acest sens, SNCFR ar putea continua cu 

repararea vagoanelor etajate individual de clasa a II-a; 

acest vagon este destinat utilizării în trenuri accelerate care 

operează în trafic intern, pe parcursuri de 400-500 km 

(1000 km dus-întors pe zi), pentru transportul călătorilor 

cu venituri medii pe rute sezoniere, la munte şi la mare. În 

cadrul reparaţiei generale au fost realizate lucrări pentru 

creşterea gradului de confort, astfel: creşterea vitezei 

 

maxime de la 100 la 120 km/h, amenajări interioare 

moderne, dotarea cu instalaţie de climatizare, mijloace 

electronice de informare a călătorilor, uşi automate de tip 

louvoyant – culisante acţionate electric.  
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