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REZUMAT 

Această lucrare prezintă importanţa calităţii în siguranţa transportului feroviar. 

 

ABSTRACT 

The paper presents the importance of quality in safety in railway transporting. 

 

Cuvinte cheie: vehicul feroviar, siguranţa circulaţiei, calitate 

Keywords: railway vehicle, circulation safety, quality 

 
1. INTRODUCERE 

În secolul  XIX, ca  urmare a dezvoltării producţiei 
industriale, nevoile de materii prime şi materiale cereau 
crearea unor mijloace de transport cu capacităţi mai mari, mai 
puternice, sigure în exploatare şi care să realizeze viteze sporite. 

Ca şi în orice alt domeniu, siguranţa este pe primul loc, 
fie că este vorba despre transportul de pasageri, fie, în 
egală măsură, despre transportul de marfă. Încă din 
primele zile ale transportului feroviar s-a pus un accent 
important pe îmbunătăţire, calitate şi, nu în ultimul rând, 
pe siguranţă. Toate companiile de transport tind să 
îmbunătăţească aceste caracteristici. 

Responsabilă de siguranţa transportului feroviar în ţara 
noastră este AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – 
AFER, care este organizată şi funcţionează potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind 
înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului 

Transporturilor, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
21/30.01.2003 aprobată şi modificată prin Legea nr. 
238/02.06.2003 şi a Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare 
Române - AFER.  

AFER este compus din patru organisme:  
 Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR 
 Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR 
 Organismul de Investigaţie Feroviar Român – OIFR 
 Organismul de Licenţe Român – OLFR 
Atribuţiile principale ale acesteia sunt: 
 supraveghează respectarea reglementărilor şi 

instrucţiunilor privitoare la siguranţa circulaţiei, 
securitatea transporturilor, protecţia mediului şi 
calitatea serviciilor publice, în transportul feroviar 
şi cu metroul; 

 supraveghează respectarea normelor tehnice obliga-
torii în activităţile de construire, modernizare, 
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exploatare, întreţinere, reparare şi verificare tehnică 
a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; 

 cercetează evenimentele sau accidentele grave, 
produse în activitatea de transport feroviar şi cu 
metroul, şi asigură cercetarea celorlalte evenimente 
sau accidente; 

 efectuează omologarea tehnică de tip a vehiculelor 
de transport feroviar şi a metroului, precum şi de 
transport urban pe şine; 

 efectuează verificări şi încercări de laborator pentru 
determinarea conformităţii produselor şi serviciilor, 
din punct de vedere al caracteristicilor şi parametrilor 
determinanţi pentru siguranţa circulaţiei, protecţia 
vieţii şi a mediului înconjurător, aferente transportului 
feroviar, cu metroul şi transportul urban pe şine; 

 asigură evidenţa şi păstrarea normelor, reglemen-
tărilor, specificaţiilor, instrucţiunilor, metodologiilor, 
procedurilor şi prescripţiilor aferente domeniului său 
de activitate. 

2. ELEMENTE PRINCIPALE ALE CALITĂŢII 
VEHICULELOR FEROVIARE 

2.1. Sisteme de siguranţă 

Pentru sporirea gradului de siguranţă este necesară 
montarea unor instalaţii de centralizare şi semnalizare care 
să asigure efectuarea tuturor parcursurilor de circulaţie şi 
de manevră ale trenurilor de la un post central. 

Administraţiile de cale ferată au dezvoltat şi implementat 
sisteme suplimentare de siguranţă, în dependenţă cu 
indicaţiile semnalelor de circulaţie. Principalele funcţii ale 
acestora sunt controlul vitezei şi oprirea automată a 
trenurilor, în situaţia în care un mecanic de locomotivă nu 
ia măsuri de frânare a trenului când trece pe langă un 
semnal de circulaţie care ordonă oprirea. Din cauza lipsei 
sau nefuncţionării unui asemenea sistem, se pot produce 
evenimente cu consecinţe deosebit de grave. 

Aceste sisteme au ajutat reducerea numărului de 
accidente feroviare. Dacă ne uităm mai atent la numărul 
persoanelor decedate, respectiv grav rănite într-un 
accident feroviar, vom observa că scade pe parcursul 
secolului, cu cât sistemele de prevenire devin mai 
complexe şi mai eficiente. Totuşi, în cazul unui accident 
grav chiar şi în zilele noastre numărul victimelor poate 
atinge numere teribile. În următoarele exemple vom aminti 
doar câteva dintre cele mai grave accidente feroviare: 
 1915, 18 ianuarie – Mexic, Guadalajara – 500 de 

persoane decedate; 
 1944, 16 ianuarie – Spania, Leon Province – 500 de 

persoane decedate; 
 1955, 3a prilie – Mexic, Guadalajara: 300 de 

persoane decedate;  
 1999, 3 august – India, Gaisal: două linii Express  

s-au ciocnit: 500 persoane decedate şi peste 1000 de 
persoane, din cei aproximativ 2500 de pasageri, grav rănite. 

Dacă se studiază registrul de accidente se poate 

observa faptul că, în ciuda numărului ridicat de pasageri, 

din anul 2000 încoace numărul victimelor a scăzut. 

Accidentele au la baza lor mai multe cauze. Dintre 

acestea putem aminti pe cele mai semnificative, care au şi 

cele mai grave consecinţe:  

 neglijenţa în timpul serviciului a mecanicului; 

 neglijenţa celor aflaţi în traficul terestru: şoferi de 

autoturisme, pietoni; 

 defecţiuni tehnice; 

 fenomene naturale: cutremure, inundaţii, temperaturi 

extreme. 

Fiecare din aceste cauze poate fi prevenit prin: 

 instruire corectă a personalului şi a populaţiei cu 

privire la circulaţia cu sau în jurul trenului; 

 sisteme de siguranţă moderne, cu element de 

prevenire; 

 verificări tehnice riguroase şi stabilirea unor 

coeficienţi de siguranţă ridicaţi; 

 luarea în considerare a predicţiilor meteorologice, 

construirea sistemelor adaptive la temperatură. 

Administraţiile feroviare europene folosesc, pentru 

controlul vitezei trenurilor, diferite sisteme tehnice, de tip 

control discontinuu sau control continuu, care sunt bazate 

pe existenţa unui sistem informaţional între cale şi 

locomotivă. 

Administraţia feroviară română utilizează sistemul 

automat de tip discontinuu InduSi, care funcţionează astfel: 
 pe locomotivă se află un generator de audiofrecvenţă 

şi un circuit rezonant serie, iar în cale, un circuit 
rezonant de derivaţie; 

 circuitul rezonant din cale funcţionează pe trei 
frecvenţe, ca şi cel de pe locomotivă, ambele fiind 
comandate în funcţie de indicaţiile afişate de 
semnalul de circulaţie; 

 sistemul asigură, prin trei controale succesive ale 
vitezei, oprirea sigură a trenului în faţa unui semnal 
care ordonă oprirea.  

Starea vehiculelor este un element critic. Fiecare 
vehicul trebuie să  treacă un test periodic de verificare a 
calităţii. Dacă se găsesc ceva defecţiuni, acesta intră 
imediat în reparaţie. Pe langă aceste verificări, se mai 
efectuează şi reparaţiile capitale când toată structura 
vehiculului este atent verificată. Tot în cadrul reviziilor 
generale se efectuează şi modernizările, mai ales în cazul 
vehiculelor depăşite tehnic. 

2.2. Componente principale 

Cu ajutorul proiectării pe calculator se pot efectua 
simulări încă în stadiul de proiect şi se poate testa 
comportamentul unui vehicul în caz de accident. Din acest 
motiv, vehiculele moderne au un nivel ridicat de siguranţă 
şi numărul victimelor ramâne scăzut, chiar şi în cazul 
accidentelor grave. 
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Cele mai critice elemente în construcţia unui vehicul 
feroviar sunt: 
 şasiul; 
 osiile montate; 
 cârligul de legătură; tampoanele; 
 frâna (cel mai important). 

Şasiul (fig. 1) trebuie să  reziste în timp la o multitudine 

de forţe ce acţionează asupra acestuia în timpul exploatării. În 

timpul unui accident, şasiul este cel care conferă siguranţă 

primară pasagerilor, deoarece preia forţele din urma coli-

ziunii. Cu cât vehiculul se deformează mai mult, absoarbe 

mai mult din energia impactului, dar trebuie să  se încadreze 

în anumite limite, ca pasagerii sau marfa să ramână în 

siguranţă. 

Cârligul (fig. 2) asigură legătura între două vagoane. În 

cazul ruperii acestuia se pot întâmpla accidente grave 

deoarece vagonul poate sari de pe şină. 

 

 

Fig. 1. Şasiul unui vagon de persoane:  

1 – longeroanele laterale; 2 – lonjeroanele intermediare; 6 –  traversele frontale;  

9  –  traverse intermediare; 10 – traversele crapodinelor. 

 
 

B-B C-C 

 

Fig. 2. Cârligul vehiculului feroviar. 

 
Osiile montate (fig. 3) sunt legătura directă dintre 

vehicul şi calea de rulare. Cele mai multe accidente s-au 
întâmplat din cauza uzurii roţilor. Roţile sunt verificate de 
fiecare dată înaintea plecării trenului. Din fericire, 
majoritatea defectelor structurale se pot detecta de un 
specialist: dacă în urma lovirii roţii cu un obiect metalic 
acesta are un sunet prelung, sau dacă în structura roţii apar 
fisuri, sunetul produs va fi dogit, deoarece propagarea 
undelor se opreşte. 

Frâna (fig. 4) este cel mai important element în 

siguranţa transportului feroviar. Chiar dacă toate sistemele 

de prevenire sonore, vizuale şi automate funcţionează, 

dacă frâna nu poate opri trenul în timpul şi distanţa utilă, 

acestea nu au niciun rost. Orice vehicul feroviar este dotat 

cu mai multe sisteme de frânare. În afară de cel principal, 

mai sunt cele secundare, ca frâna manuală, în cazul 

vagoanelor. 
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Fig. 3. Osiile montate. 

 
 

 

 

 

  

a b 

Fig. 4. Tipuri de frâne: 

a – frână disc; b – frână cu saboţi. 

 

2.3. Infrastructura 

Starea infrastructurii joacă şi ea un rol major în 
siguranţa transportului feroviar. Aceasta trebuie să  reziste 
la uzuri ridicate. Trebuie să  aibă o construcţie solidă, să  
permită circulaţia trenurilor cu o viteză cât mai ridicată, în 
orice condiţii meteorologice. În ţara noastră ar fi nevoie de 
o modernizre majoră a infrastructurii, deoarece în multe 
zone aceasta abia permite circulaţia cu viteze de 80 km/h, 
în timp ce în ţările membre UE vitezele minime sunt de 
120-140 km/h. Aceasta se întâmplă din cauza deformării 

permanente a liniilor, pentru că nu au o bază solidă. 
Totodată, în proiectarea şi construcţia infrastructurii 
trebuie evitat ca linia de cale ferată să se întersecteze cu 
drumuri principale. Acest lucru trebuie evitat prin 
construcţia podurilor sau pasajelor, deoarece astfel se 
poate reduce şansa de coliziune cu autoturismele aflate în 
trafic şi, totodată, şi traficul rutier devine mai fluidizat. 

Elementele ansamblului care formează infrastructura 

căilor ferate sunt:   

 liniile ferate deschise circulaţiei publice, terenul 

aferent pe care acestea sunt efectiv construite şi 
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terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii 

ferate necesare exploatării, în limitele concrete 

stabilite prin standarde de stat şi prin hotărâri ale 

guvernului; 

 lucrările de artă, ca poduri, tunele, viaducte etc., 

aferente liniilor ferate deschise circulaţiei publice; 

 lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, 

plantaţiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile 

aferente pe care sunt amplasate; 

 instalaţiile de siguranţă şi de conducere operativă a 

circulaţiei feroviare; 

 triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente 

acestora; 

 instalaţiile de electrificare, staţiile de transformare 

şi terenurile aferente acestora; 

 instalaţiile de telecomunicaţii care asigură trans-

miterea informaţiei pentru siguranţa şi conducerea 

operativă a circulaţiei; 

 clădirile care conţin numai instalaţii de centralizare, 

electrificare şi telecomunicaţii feroviare, inclusiv 

construcţiile de orice fel destinate lor şi terenurile 

aferente; 

 dotările care sunt utilizate pentru întreţinerea, 

repararea şi modernizarea infrastructurii căilor 

ferate. 

2.4. Reducerea zgomotului 

Zgomotul determinat de circulaţia vagoanelor apare ca 

rezultat al vibraţiilor şi al şocurilor diferitelor părţi 

componente ale vagoanelor (elemente de rulare, saboţi de 

frână etc.). La deplasarea trenurilor cu 70-80 km/h pe şine 

montate pe traverse din beton armat, nivelul zgomotului 

poate atinge 125-130 dB(A), cel mai intens fiind cel 

provocat de lovirea roţilor de neuniformităţile liniei şi de 

joante. Acest tip de zgomot se propagă la distanţe mari  

de axa căii ferate şi poate fi diminuat prin reducerea uzurii 

ondulatorii a şinelor, prin realizarea căii fără joante şi  

prin plasarea unor garnituri de cauciuc între talpa şinei  

şi traversă. În acest fel, nivelul de zgomot se reduce de  

2-2,5 ori. 
Zgomotul locomotivelor apare şi el în timpul deplasării 

trenurilor, nivelul acustic crescând cu 6-7 dB(A) în com-
paraţie cu cel înregistrat în timpul staţionării. Principala 
sursă de zgomot la locomotivele electrice şi la cele diesel 
electrice este motorul, care, din cauza condiţiilor impuse 
de gabarit, nu poate fi complet închis într-o carcasă 
fonoizolantă. 

Zgomotul staţiilor de cale ferată este influenţat de 

volumul traficului, de gradul de dotare tehnic şi de puterea 

mijloacelor de tracţiune aflate în funcţiune în staţiile de 

cale ferată şi în triaje. La plecarea şi la sosirea trenurilor, 

viteza lor nu depăşeşte 30-40 km/h, nivelul de zgomot 

înregistrat la distanţa de 100 m faţă de axa căii ferate este 

în medie de 65-75 dB(A), putând atinge însă şi 90 dB, în 

cele mai aglomerate zone ale staţiei. Zgomote cu frecvenţe 

ridicate apar cu deosebire la trecerea locomotivelor. 

De-a lungul timpului, pentru reducerea zgomotului pe 

calea ferată s-au făcut numeroase studii, au fost adoptate o 

multitudine de soluţii, în funcţie de necesităţile şi de 

posibilităţile diverselor societăţi sau infrastructuri, de la 

montarea, de-a lungul şinei, de panouri antizgomot, la 

micşorarea neregularităţilor roţilor şi ale şinelor, de la 

introducerea de saboţi de frână din materiale compozite 

pentru vagoanele de marfă la introducerea unor noi tipuri 

de linii etc... 

3. CONCLUZII 

Se poate spune că siguranţa în calitatea transportului 

feroviar este un element extrem de important ce nu poate 

fi neglijat. Din fericire, din ce în ce mai multe companii 

feroviare au realizat acest lucru şi au început 

modernizările necesare pentru îmbunătăţirea infra şi 

suprastructurii. De asemenea, unele elemente de siguranţă 

sunt reglementate de legi şi hotărâri guvernamentale. În 

urma modernizărilor a scăzut considerabil şi rata 

accidentelor grave, prin urmare, şi numărul persoanelor 

decedate. Dar, şi transportul de marfă a devenit mai sigur, 

fără pierderi economice mari, devenind astfel un mijloc de 

transport din ce în ce mai atractiv pentru firme. Prin 

înbunătătirea condiţiilor şi a serviciilor, transportul de 

persoane a început să ofere servicii „busines”, ca şi în 

cazul avioanelor, devenind mai atractiv pentru oamenii de 

afaceri, fiind mai sigur decat transportul aerian. 
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