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AVIZ

În cazul accidentului feroviar produs la data de 05.07.2012 pe raza de activitate a Sucursalei
„Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF” Bucure ti, în sta ia CFR I.L.
Caragiale, prin lovirea unui autoturism la trecerea la nivel de la km 0+600, Organismul de
Investigare Feroviar Român a desf urat o ac iune de investigare, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun
ire a
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România aprobat prin
HG nr. 117/2010.
Prin ac iunea de investigare desf urat au fost strânse i analizate informa iile în leg tur cu
producerea accidentului în cauz , au fost stabilite condi iile i determinate cauzele.
Ac iunea Organismului de Investigare Feroviar Român nu a avut ca scop stabilirea
vinov iei sau a r spunderii în acest caz.
Organismul de Investigare Feroviar Român consider necesar a fi luate m suri corective în
scopul îmbun irii siguran ei feroviare i prevenirii accidentelor, drept pentru care a emis în
prezentul raport o serie de recomand ri de siguran .

Bucure ti, 19 decembrie 2012
avizez favorabil
Director
Nicolae SANDU

Constat respectarea prevederilor legale
privind
desf urarea
ac iunii
de
investigare i întocmirea prezentului
Raport de investigare pe care îl propun
spre avizare
Investigator ef
Eugen ISPAS

Prezentul Aviz face parte integrant din Raportul de investigare al accidentului feroviar
produs la data de 05.07.2012 pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucure ti, în sta ia
CFR I.L. Caragiale, prin lovirea unui autoturism la trecerea la nivel de la km 0+600.

2

CUPRINS
I. Preambul
I.1. Introducere
I.2. Procesul investiga iei

4
4
4

A. Rezumatul accidentului
A.1. Descriere pe scurt
A.2. Cauza direct factori care au contribuit i cauze primare
A.2.1. Cauza direct
A.2.2. Cauze subiacente
A.2.3. Cauze primare
A.3. Recomand ri de siguran

5
6
6
6
6
6
6

B. Raportul de investigare
B.1. Descrierea accidentului
B.2. Circumstan ele accidentului
B.2.1. P ile implicate
B.2.2. Compunerea i echipamentele trenului
B.2.3. Echipamente feroviare
B.2.4. Mijloace de comunicare
B.2.5. Declan area planului de urgen feroviar
B.3. Urm rile accidentului
B.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i
B.3.2. Pagube materiale
B.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar
B.4. Circumstan e externe
B.5. Desf urarea investiga iei
B.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat
B.5.2. Sistemul de management al siguran ei
B.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare
B.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i a materialului rulant
B.5.4.1. Date constatate cu privire la locomotiv
B.5.4.2. Date constatate cu privire la vagoane
B.5.4.3. Date constatate cu privire la sabotul fix de deraiere S1
B.6. Interfa a om-ma in -organiza ie
B.7. Analiz i concluzii
B.7.1. Concluzii privind starea tehnic a suprastructurii c ii
B.7.2. Concluzii privind starea tehnic a locomotivei
B.7.3. Concluzii privind starea tehnic a vagoanelor din compunerea
convoiului de manevr
B.7.4. Analiz i concluzii privind modul de producere a accidentului
B.8. Cauzele accidentului
B.8.1. Cauza direct
B.8.2. Cauze subiacente
B.8.3. Cauze primare
C. Recomand ri de siguran

3

7
7
13
13
13
13
15
15
15
15
15
16
16
16
16
34
35
35
35
36
37
37
38
38
38
38
39
43
43
44
44
44

I. PREAMBUL
I.1. Introducere
În cazul accidentului feroviar produs la data de 05.07.2012, în jurul orei 17:35 pe raza de
activitate a Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare Între inere i Repara ii CF” Bucure ti, în
sta ia CFR I.L. Caragiale, prin lovirea unui autoturism la trecerea la nivel de la km 0+600,
Organismul de Investigare Feroviar Român a desf urat o ac iune de investigare în conformitate cu
prevederile Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i
îmbun
ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din
România aprobat prin HG nr. 117/2010, în scopul prevenirii unor accidente cu cauze asem toare,
prin stabilirea condi iilor i determinarea cauzelor.
Ac iunea de investigare a OIFR nu a avut ca scop stabilirea vinov iei sau a r spunderii,
obiectivul acesteia fiind îmbun irea siguran ei feroviare i prevenirea incidentelor sau
accidentelor feroviare.
I.2. Procesul investiga iei
Având în vedere nota informativ a Revizoratului General de Siguran a Circula iei i Control
din cadrul CNCF ”CFR’’ S.A. din data de 06.07.2012 privind accidentul produs în sta ia CFR I.L.
Caragiale, prin lovirea unui autoturism la trecerea la nivel de la km 0+600 i luând în considerare
faptul c evenimentul feroviar se încadreaz ca accident în conformitate cu prevederile art.7(1) pct.
c) din Regulamentul de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun
ire a
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, în temeiul
articolului nr. 19 alin (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , coroborat cu art.50(3)
din Regulamentul de investigare a accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun
ire a
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin
HG 117/2010, directorul OIFR a decis deschiderea unei ac iuni de investigare.
Astfel, prin decizia nr.90 din data de 09.07.2012 a directorului OIFR, a fost numit comisia
de investigare format din:
Drago FLOROIU
Eduard STOIAN
Mircea NICOLESCU
tefan MORARU
Luigi SPÎNU

director - OIFR
investigator principal
ef serviciu - OIFR
membru
investigator - OIFR
membru
expert – ASFR
membru
revizor central SC - Revizoratul General
membru
de Siguran a Circula iei i Control
din cadrul CNCF,,CFR”-SA
zvan ALEXANDRESCU
ef serviciu SCPPAII din cadrul
membru
SNTFM „CFR Marf ” SA
Tudor CIOLACU
revizor regional SC – Centrul Zonal
membru
Marf Bucure ti din cadrul
SNTFM „CFR Marf ” SA
Din cauze obiective, componen a comisiei a fost modificat prin deciziile nr. 90-I din data
de 03.09.2012 i 90-II i din data de 24.09.2012 func ia de investigator principal în cadrul comisiei
de investigare fiind preluat de domnul Nicolae SANDU director OIFR, iar domnul MORARU
tefan a fost înlocuit de domnul tefan CIOCHIN - investigator în cadrul OIFR.
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A.

REZUMATUL ACCIDENTULUI

A.1. Descriere pe scurt
La data de 05.07.2012, ora 12:47, convoiul de manevr CM2 a plecat din antesta ia Gura
Pal ngii, c tre sta ia CFR I.L. Caragiale.
Pe acest traseu convoiul de manevr CM 2 a avut un num r de 4 opriri, ultima dintre acestea
fiind la km 4+000, la ora 13:57, unde mecanicul de locomotiv a încercat s remedieze o problem
tehnic ap rut în func ionarea compresorului locomotivei.
Deoarece nu a reu it remedierea defectului, mecanicul de locomotiv a solicitat efului de
manevr asigurarea convoiului contra fugirii prin strângerea frânelor de mân pentru men inerea pe
loc a acestuia, i a avizat la ora 14:53 prin sta ia de emisie recep ie de pe locomotiv pe IDM din
sta ia CFR I.L. Caragiale despre defectarea locomotivei, solicitând i locomotiv de ajutor.
Datorit faptului c nu s-a îndrumat locomotiv de ajutor, în cadrul Centrului Zonal de
Marf Bucure ti a fost luat decizia ca partida ce deservea convoiul de manevr CM2 (mecanic de
locomotiv , ef de tren, manevrant de vagoane i magaziner comercial) s fie preluat cu mijloc
auto la sta ia Târgovi te Sud. Pentru supravegherea locomotivei a fost îndrumat un mecanic ajutor
pân a doua zi, când se inten iona trimiterea locomotivei de ajutor.
La scurt timp dup ce mecanicul ajutor s-a urcat pe locomotiv , convoiul de manevr s-a pus
în mi care necomandat spre sta ia CFR I.L. Caragiale.
Ac iunile pe care le-a întreprins mecanicul ajutor pentru a opri deplasarea convoiului prin
strângerea mai puternic a frânei de mân a locomotivei i a frânei de mân de la primul vagon nu
au avut efect. Convoiul i-a continuat deplasarea, a dep it sabotul fix de deraiere care se afla în
pozi ia „r sturnat de pe in ” (în condi iile în care pozi ia normal a acestuia este „a ezat pe in ”),
i a ajuns în pasajul la nivel de la km 0+600 unde a surprins i a lovit un autoturism care, în urma
impactului, a r mas blocat între tampoanele locomotivei.
Cu autoturismul blocat între tampoanele locomotivei, convoiul de manevr a intrat în sta ie
pe linia nr.4, a talonat un aparat de cale, s-a încadrat pe linia de evitare nr.9, a lovit i a trecut peste
parapetul acesteia, a trecut de platforma c ii ferate, dup care locomotiva i primele dou vagoane
s-au oprit pe peretele rambleului (peretele din partea dreapt a sensului de mers). Autoturismul a
zut la baza pode ului de la km 32+465 (kilometrajul pode ului este pe linia Ploie ti Vest Târgovi te), peste acesta c zând o parte din înc rc tura din cele dou vagoane i piatra spart
antrenat de materialul rulant deraiat.
În urma producerii acestui accident din cele patru persoane aflate în autoturism, dou i-au
pierdut via a, iar altele dou au fost accidentate grav.
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A.2. Cauza direct , factori care au contribuit i cauze primare
A.2.1. Cauza direct a producerii accidentului a constituit-o neasigurarea procentului de mas
frânat necesar men inerii pe loc a convoiului de manevr CM2 aflat pe linia colectoare I.L.
Caragiale-Antesta ia Gura Pal ngii.
Factori care au contribuit
- plecarea de pe convoiul de manevr CM2 a partidei de manevr , în condi iile în care
SNTFM „CFR Marf ” SA nu a asigurat o alt partid de manevr , având în vedere faptul c
manevra convoiului CM2 nu era finalizat i acesta nu era garat pe una din liniile sta iei
CFR I.L. Caragiale, a a cum este prev zut la cap.3 art.7 din Regulamentul de Exploatare a
Sec iei I.L. Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura Pal ngii, avizat de AFER i
aprobat de conducerea MTCT. Plecarea partidei de manevr , a pus în pericol siguran a
circula iei pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura Pal ngii i în sta ia CFR I.L. Caragiale;
sirea locomotivei convoiului de manevr CM2 de c tre mecanicul de locomotiv f
respectarea prevederilor art.12, alin.1, lit.e din Instruc iunile pentru activitatea personalului
de locomotiv
în transportul feroviar nr.201/2007, aprobat prin OMTCT
nr.2229/23.11.2006;
- predarea locomotivei mecanicului ajutor pentru a o supraveghea s-a efectuat în condi iile în
care aceasta nu era remizat pe o linie special destinat într-o unitate de trac iune sau sta ie,
a cum este prev zut la art.9, alin.1, lit.e i la art.30-(1) din ,,Instruc iuni pentru activitatea
personalului de locomotiv în transportul feroviar, nr.201/2007 aprobat prin OMTCT
nr.2229/23.11.2006”;
- înlocuirea mecanicului de locomotiv care deservea locomotiva convoiului CM2, cu
mecanic ajutor, care avea atribu ii de supraveghere;
- pozi ia sabotului fix de deraiere S1 care, la trecerea convoiului CM2 sc pat de pe linia
colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii, se afla „r sturnat de pe in ”, contrar prevederilor:
art.170, alin.2, din Regulamentul de Exploatare Tehnic Feroviar nr.002/2000
aprobat prin OMLPTL 1186/2001;
art.35, alin.6, sec iunea a 10-a, din Regulamentul pentru circula ia trenurilor i
manevr vehiculelor feroviare nr.005/2005;
Cap.3 din Regulamentul de Exploatare a Sec iei I.L. Caragiale – Moreni – Filipe tii
de P dure – Gura Pal ngii, avizat de AFER i aprobat de conducerea MTCT.
A.2.2. Cauze subiacente.
- Nu au fost identificate cauze subiacente.
A.2.3. Cauze primare
- Nu au fost identificate cauze primare.
A.3. Recomand ri de siguran
Destinatarii recomand rilor de siguran sunt Autoritatea de Siguran Feroviar Român ,
gestionarul de infrastructur feroviar public -CNCF „CFR” SA i operatorul de transport feroviar
de marf -SNTFM „CFR Marf ” SA.
Recomand rile sunt direc ionate pentru solu ionarea urm toarelor aspecte:
1. Analizarea oportunit ii realiz rii dependen ei dintre pozi ia sabotului fix de deraiere S1
i pozi ia barierei mecanice de la pasaj km 0+600 cu instala ia de centralizare
electromecanic din sta ia CFR I.L. Caragiale.
2. Analizarea oportunit ii de completare a prevederilor din Regulamentul de remorcare i
frânare nr.006/2005 în care s se men ioneze m surile pe care trebuie s le ia mecanicul
ajutor în situa ia în care mecanicul nu se mai afl pe locomotiv sau devine inapt, iar
trenul, convoiul sau locomotiva izolat pe care efectueaz serviciu a sc pat i nu se mai
poate frâna.
3. Actualizarea cadrului de reglementare în leg tur cu definirea liniei colectoare.
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4. Completarea instruc iei de manipulare a instala iilor de centralizare electromecanic din
sta ia CFR I.L. Caragiale cu prevederi privind modul de lucru în situa ia în care sabotul
fix de deraiere S1 este defect.
5. Analizarea procedurilor privind transmiterea dispozi iilor i modul lor de înregistrare
între OPAD din cadrul centralului SNTFM i CLSC Bucure ti pentru eliminarea
eventualelor ambiguit i care pot apare prin transmiterea verbal a dispozi iilor.
Prezentul raport de investigare se va transmite Autorit ii de Siguran Feroviar Român ,
gestionarului de infrastructur feroviar public -CNCF „CFR”-SA i operatorului de transport
feroviar de marf -SNTFM „CFR Marf ”- SA.
B. RAPORTUL DE INVESTIGARE
B.1. Descrierea accidentului
În data de 05.07.2012 la ora 09:36 la linia II direct din sta ia CFR I.L. Caragiale a sosit de
la sta ia CFR Ploie ti Vest locomotiva izolat DHC 002 apar inând operatorului de transport
feroviar de marf SNTFM CFR „Marf ” SA.
Pe distan a Ploie ti Vest - I.L. Caragiale locomotiva izolat a circulat în trasa trenului de
marf nr.97150.
În sta ia CFR I.L. Caragiale aceast locomotiv împreun cu grupul de 12 vagoane goale tip
Fals (apar inând aceluia i operator de transport feroviar) aflate în sta ionare la linia nr.3 trebuiau s
formeze convoiul de manevr CM1, care urma s fie expediat c tre antesta ia Gura Pal ngii,
apar inând societ ii SC Carbonifera SA-Cariera M rgineni (mina Gura Pal ngii), în vederea
înc rc rii vagoanelor. Conform fi ei nr.19 din Planul Tehnic de Exploatare al sta iei CFR I.L.
Caragiale aprobat în anul 2007 (care este în vigoare), zona de manevr nr.5 cuprinde: semnalul
„A TEAPT ”, sabotul de deraiere S1, liniile colectoare I.L. Caragiale-Filipe tii de P dure-Gura
Pal ngii, antesta iile Filipe tii de P dure, Moreni, linii industriale i linii CFR închiriate deservite
prin antesta ii.
Dup compunerea convoiului de manevr CM1 i efectuarea probei de frân , eful de
manevr s-a prezentat la impiegatul de mi care (IDM) din sta ia CFR I.L. Caragiale, unde la ora
09:57 a confirmat prin înscriere în „Registrul unificat de c i libere comenzi i mi care cu 6 posturi”
(denumit în continuare registrul unificat de c i libere, comenzi i mi care), c se poate expedia
convoiul CM1 c tre antesta ia Gura Pal ngii în condi ii de siguran a circula iei.
La ora 09:58 s-a f cut în scris predarea cheii de la macazul nr. 7 din atesta ia Gura Pal ngii
între IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale i eful de manevr apar inând SNTFM „CFR Marf ” SA,
Centrul Zonal de Marf Bucure ti (CZM Bucure ti) - Sta ia Târgovi te.
La ora 09:59 IDM a dat comanda la postul de macazuri nr.1 din cap tul X, de ie ire a
convoiului de manevr CM 1 de la linia nr.3, pe cale de manevr , la atesta ia Gura Pal ngii.
La ora 10:01 IDM a dat comanda scris postului de macazuri nr. 1 de închidere a barierei.
La ora 10:09 acarul de la postul nr. 1 a raportat ie irea convoiului din sta ie.
La ora 12:19 convoiul de manevr CM 1 a sosit în antesta ia Gura Pal ngii, unde partida de
manevr a executat opera iunile de manevr solicitate de beneficiar i cele necesare compunerii i
expedierii convoiului de manevr CM 2, compus din locomotiva DHC 002 i 12 vagoane înc rcate,
la sta ia CFR I.L. Caragiale.
Dup efectuarea opera iilor preg titoare, la ora 12:47 convoiul de manevr CM 2 a plecat
din antesta ia Gura Pal ngii, c tre sta ia CFR I.L. Caragiale.
Pe durata deplas rii convoiul de manevr CM 2 a avut un num r de 4 opriri în parcurs
conform Procesului Verbal nr.T1/661/13.07.2012 de interpretare a înregistr rilor IVMS ale
locomotivei de remorcare a convoiului.
În timpul deplas rii din atesta ia Gura Pal ngii c tre sta ia CFR I.L. Caragiale, mecanicul de
locomotiv a constatat sc derea presiunii aerului din rezervorul compresorului locomotivei, ca
urmare a func ion rii necorespunz toare a compresorului fapt pentru care, în jurul orei 13:57 (ora
opririi conform instala iei de înregistrare a vitezei existent pe locomotiv ) a luat m suri de frânare
a convoiului de manevr , convoiul oprindu-se la km 4+000 (în zona pasajului km 4+137 convoiul
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de manevr - avea lungimea de 205 m). Se men ioneaz c declivitatea maxim a liniei colectoare
este 13,40‰, iar în zona în care convoiul de manevr sta iona declivitatea liniei era de 11,01‰
(pant în sensul de mers).
Dup oprirea convoiului mecanicul de locomotiv a purtat convorbiri telefonice cu eful de
tur de la depoul Bucure ti Triaj i cu operatorul T de la CZM Bucure ti c rora le-a comunicat
problema ap rut în leg tur cu func ionarea compresorului de aer al locomotivei, i a încercat de
mai multe ori remedierea defec iunii, dar nu a reu it.
Ca urmare, mecanicul de locomotiv a solicitat efului de manevr asigurarea convoiului de
manevr contra fugirii a acestuia. La ora 14:53 a avizat prin sta ia de emisie recep ie de pe
locomotiv (sta ia RTF) pe IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale despre defectarea locomotivei i a
solicitat locomotiv de ajutor.
Aceast comunicare a fost înregistrat de IDM din sta ia I.L. Caragiale în registrul unificat
de c i libere comenzi i mi care cu nr.33.
La ora 14:53 IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale a avizat operatorul RC de la Regulatorul de
Circula ie Ploie ti din cadrul CNCF „CFR” SA, privind defectarea locomotivei DHC 002
solicitând locomotiv de ajutor pentru convoiul CM2 r mas pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura
Pal ngii.
Centrul Zonal de Marf Bucure ti (CZM Bucure ti), în baza prevederilor Dispozi iei
nr.2/2008 a Directorului General al SNTFM, a solicitat tras Regulatorului de Circula ie Ploie ti
pentru a îndruma o locomotiv de ajutor la sta ia CFR I.L. Caragiale, care s circule ca tren
nr.95251.
Dup analizarea cererii CZM Bucure ti, Regulatorul de Circula ie Ploie ti a aprobat
solicitarea acestuia. În aceste condi ii, la ora 15:10 operatorul RC de la Regulatorul de Circula ie
Ploie ti din cadrul Sucursalei „Centrul Regional de Exploatare Între inere i Repara ii CF”
Bucure ti (CREIR CF Bucure ti) a transmis impiega ilor de mi care din sta iile CFR Ploie ti Vest
i I.L. Caragiale dispozi ia nr.39 de îndrumare a trenului suplimentar nr.37325 (locomotiv izolat
DA 623), în condi iile trenului nr.92111, de la sta ia CFR Ploie ti Triaj la sta ia CFR I.L. Caragiale,
de unde locomotiva urma s fie îndrumat ca locomotiv de ajutor pentru locomotiva DHC 002 a
convoiului CM2. Dispozi ia a fost înregistrat de IDM al sta iei CFR I.L. Caragiale în registru de
dispozi ii RC cu nr.10. Conform dispozi iei nr.39 a operatorului RC de la Regulatorul de Circula ie
Ploie ti din cadrul Sucursalei CREIR CF Bucure ti, trenul nr.37325 urma s plece din sta ia CFR
Ploie ti Triaj la ora 15:15 i trebuia s soseasc la sta ia CFR I.L. Caragiale la ora 15:54.
La ora 15:12, cu nr.37 din registrul unificat de c i libere comenzi i mi care, IDM din sta ia
CFR I.L. Caragiale a transmis acarilor cabinelor nr.1 i nr.2 dispozi ia nr.39 a operatorului RC de la
Regulatorul de Circula ie Ploie ti din cadrul Sucursalei CREIR CF Bucure ti. Aceast dispozi ie a
fost înregistrat de acarii cabinelor nr.1 i nr.2 în registrul de comenzi existent la fiecare cabin , cu
nr.13 i respectiv nr.14. De asemenea impiegatul de mi care din sta ia CFR I.L. Caragiale a
transmis, prin sta ia RTF, mecanicului locomotivei DHC 002, c va sosi locomotiv de ajutor
pentru remorcarea convoiului.
La ora 15:08 IDM dispozitor din sta ia CFR Ploie ti Triaj a primit dispozi ia nr.56 de la
operatorul RC, în sensul c locomotiva DA 623 s fie îndrumat la sta ia CFR I.L. Caragiale ca
locomotiv de ajutor.
La ora 15:15 IDM localist a comunicat c tre IDM dispozitor c a primit dispozi ie verbal
de la operatorul RC în sensul c locomotiva DA 623 r mâne în Ploie ti Triaj a teptând o nou
dispozi ie de la SNTFM „CFR Marf ” SA.
La ora 15:40 IDM din sta ia CFR Ploie ti Triaj a primit dispozi ia nr.67 de la operatorul RC
locomotiva DA 623 se îndrum la sta ia Ploie ti Crâng ca tren nr.36225.
În intervalul de timp cuprins între 15:15 i 15:40 locomotiva DA 623 nu a fost pus la
dispozi ia IDM dispozitor din sta ia CFR Ploie ti Triaj pentru a fi îndrumat la sta ia CFR I.L.
Caragiale de c tre operatorul RM (regulator de manevr ) apar inând sta iei de marf Ploie ti Triaj.
În conformitate cu telegrama nr.217/23.01.2012 a Sucursalei „Centrul Regional de
Exploatare Între inere i Repara ii CF” Bucure ti-Divizia Trafic, pe timpul nop ii activitatea de
mi care în I.L. Caragiale i pe sec ia Ploie ti Vest-Târgovi te este suspendat între orele
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18:30-06:30.
În urma discu iilor purtate între operatorul din cadrul CZM Bucure ti i Oficiul Program
Analiz Dispecerat (OPAD), CZM Bucure ti a solicitat OPAD ca locomotiva DA 623, care ar fi
trebuit s circule ca tren suplimentar nr.37325, s fie îndrumat la sta ia CFR Ploie ti Crâng pentru
alte activit i. eful OPAD din cadrul SNTFM “CFR Marf ” SA a aprobat ca locomotiva DA 623
fie îndrumat la sta ia CFR Ploie ti Crâng.
În aceste condi ii nu s-a asigurat locomotiv de ajutor pentru convoiul de manevr CM2,
fapt pentru care Centrul Zonal de Marf Bucure ti a dispus (dispozi ia nr.2418/564 din 05.07.2012
de la ora 15:31), ca partida ce deservea trenul (mecanic de locomotiv , ef de tren, manevrant de
vagoane i magaziner comercial) s fie preluat cu mijloc auto la sta ia Târgovi te Sud. Pentru paza
locomotivei a fost îndrumat mecanic ajutor pentru a efectua acest serviciu pân a doua zi, când se
inten iona trimiterea locomotivei de ajutor.
În acest context operatorul RC de la Regulatorul de Circula ie Ploie ti din cadrul Sucursalei
CREIR CF Bucure ti, la ora 16:40, cu nr.41 din registrul de dispozi ii RC, a transmis sta iilor CFR
Ploie ti Vest Crângu lui Bot i I.L. Caragiale anularea dispozi iei de îndrumare a trenului nr.37325
(locomotiv de ajutor).
Aceast dispozi ie a fost înregistrat de c tre IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale în registrul
de dispozi ii RC cu nr.11, dispozi ie pe care a transmis-o la ora 16:42, cu nr.40 din registrul unificat
de c i libere comenzi i mi care acarilor de la cabinele nr.1 i nr.2, dispozi ie înregistrat i
confirmat de c tre acarii cabinelor nr.1 i nr.2 cu nr.15 i respectiv nr.16.
În urma comunic rii verbale avut cu operatorul CZM Bucure ti, mecanicul ajutor a plecat
la ora 16:20 din sta ia CFR Târgovi te Sud cu autoturismul (proprietate a SNTFM „CFR Marf ”
SA), c tre convoiul de manevr CM2 care se afla pe linia colectoare I.L. Caragiale - antesta ia Gura
Pal ngii, pentru a asigura paza la locomotiva DHC 002.
Sosind în apropierea cl dirii fostei halte Olari, oferul a oprit i a luat leg tura telefonic cu
eful de manevr pentru a identifica i stabili locul unde urma s se întâlneasc cu personalul pe
care trebuia s -l preia. S-a mai deplasat apoi cu ma ina aproximativ 70-100 m în direc ia care i-a
fost indicat , pân când a observat grupul de persoane pe care urma s -l preia, dup care a oprit.
Mecanicul ajutor a coborât din autoturism i s-a deplasat în direc ia acelui grup de persoane.
Personalul care deservea convoiul de manevr , compus din mecanic de locomotiv , ef de
tren, manevrant de vagoane i magaziner comercial, s-a deplasat de la convoiul de manevr spre
locul în care oprise autoturismul. Pe drum s-au întâlnit cu mecanicul ajutor. Mecanicul de
locomotiv i-a spus mecanicului ajutor am nuntele în leg tur cu starea tehnic în care a l sat
locomotiva, dup care au parcurs împreun o por iune de drum mergând înapoi spre locomotiv
pentru a-i ar ta mecanicului ajutor direc ia i traseul pe care trebuie s mearg pentru a ajunge la
locomotiv . Dup acestea mecanicul de locomotiv s-a întors la autoturism i împreun cu membrii
partidei de manevr a pornit c tre sta ia CFR I.L. Caragiale.
La sta ia CFR I.L. Caragiale eful de manevr i magazinerul comercial au coborât i s-au
deplasat la biroul de mi care, unde eful de manevr a predat cheia +7 a macazului nr.7 din
antesta ia Gura Pal ngii, iar magazinerul comercial, documentele care înso eau convoiul de
manevr .
Dup predarea cheii macazului nr.7 i a documentelor convoiului, cei doi s-au urcat în
autoturism pentru a continua deplasarea la sta ia CFR Târgovi te Sud (sta ia de care apar ineau)
împreun cu manevrantul i mecanicul de locomotiv .
Mecanicul ajutor, dup ce s-a desp it de mecanicul de locomotiv , s-a deplasat spre
locomotiv pentru paza acesteia.
În timpul deplas rii a început s plou toren ial.
Ajuns la locomotiv , mecanicul ajutor s-a urcat în cabina acesteia i a început s se schimbe
de hainele ude. În timp ce î i schimba hainele mecanicul ajutor a sesizat punerea în mi care a
convoiului de manevr .
În aceast situa ie, mecanicul ajutor a verificat frâna de mân a locomotivei i a reu it s o
strâng înc 2 rota ii, dar f
nici un efect. În momentele care au urmat, a avizat prin telefonul
mobil mecanicul de locomotiv despre faptul c s-a pus în mi care convoiul, dup care mergând pe
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platforma locomotivei s-a deplasat la primul vagon, unde a constatat c frâna de mân era strâns
aproximativ 2/3 din lungimea filetului, i a strâns-o la maxim. Nici aceast opera iune nu a avut
efect în ceea ce prive te viteza de deplasare a convoiului.
În continuare convoiul de manevr i-a continuat mersul, a dep it pasajul la nivel nep zit
de la km 0+697, apoi sabotul fix de deraiere care se afla în pozi ia „r sturnat de pe in ”, în
condi iile în care pozi ia normal a acestuia trebuia s fie „a ezat pe in ” i la trecerea la nivel a
drumului na ional DN 72 cu calea ferat de la km 0+600, a surprins i lovit un autoturism, care în
urma impactului a r mas blocat între tampoanele locomotivei.
Mecanicul ajutor a s rit de pe locomotiv când aceasta trecea prin sta ie, iar convoiul i-a
continuat mersul pe linia 4 a sta iei cu autoturismul blocat între tampoanele locomotivei, a talonat
traversarea cu jonc iune dubl (TJD) nr.8/6 s-a încadrat pe linia de evitare nr.9, a lovit i distrus
parapetul acesteia, dup care, ca urmare a termin rii platformei sta iei s-au petrecut urm toarele:
locomotiva i dou vagoane au c zut pe partea dreapt a rambleului:
al treilea vagon de la locomotiv a r mas deraiat pe partea superioar a rambleului;
autoturismul a c zut la baza pode ului de la km 32+465 (kilometrajul pode ului este
pe linia Ploie ti Vest - Târgovi te), peste el c zând o parte din cantitatea de c rbune
din cele dou vagoane de lâng locomotiv i piatra spart antrenat de materialul
rulant deraiat.
La locul producerii accidentului membrii comisiei de investigare au constatat urm toarele:
la locomotiv
locomotiva DHC 002 de 1250 Cp care a remorcat convoiul de manevr CM 2 era c zut pe
partea dreapt a rambleului, fiind orientat cu capota mare spre baza rambleului, plugul
locomotivei fiind înfipt în terenul natural pe care era construit rambleul i pode ul de la km
32+465, acoperind accesul pe sub pode ;

foto nr.1
la vagoane
vagonul nr.81536656468-7 (primul de la locomotiv ) era pozi ionat pe peretele din partea
dreapt a rambleului, paralel cu locomotiva;
vagonul nr.81536650983-5 (al doilea de la locomotiv ) se afla pe peretele din partea dreapt a
rambleului, pozi ionat oblic fa de primul vagon;
vagonul nr.81536656372-5 (al treilea de la locomotiv ) se afla pe partea superioar a
rambleului, înclinat spre partea stâng (înspre linia curent I.L. Caragiale - Mija).
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foto nr.2
la linie
parapetul liniei de evitare nr.9 era distrus în totalitate.
La instala iile feroviare
sabotul de deraiere S1 era în pozi ia „r sturnat de pe in ” ;
macazul nr.6 din compunerea travers rii cu jonc iune dubl nr.8/6 din cap tul Y al sta iei CFR
I.L. Caragiale era talonat, suportul i cuzinetul bra ului cotit erau rupte ;
inductorul de 1000/2000 Hz al semaforului de ie ire F i suportul de prindere erau distruse ;
felinarul macazului nr.13 era distrus.
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schi a locului accidentului
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B.2. Circumstan ele accidentului
B.2.1. P ile implicate
Sec ia de circula ie unde a avut loc accidentul feroviar este în administrarea CNCF „CFR” SA i
este între inut de salaria ii s i.
Infrastructura i suprastructura c ii ferate în zona producerii accidentului sunt în administrarea
CNCF „CFR” S.A., Sucursala CREIR CF Bucure ti i sunt între inute de salaria ii Sec iei L4 Titu
astfel:
pasajul la nivel i linia colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii sunt între inute de salaria ii
Districtului 1 Zalhanaua;
liniile i aparatele de cale din sta ia CFR I.L. Caragiale sunt între inute de salaria ii
Districtului 2 Mija.
Instala iile de centralizare electromecanic din sta ia CFR I.L. Caragiale sunt în administrarea
CNCF „CFR” SA i sunt între inute de c tre salaria i din cadrul Sec iei CT 4 Ploie ti - Sucursala
Centrul Regional de Exploatare Între inere i Repara ii CF Bucure ti.
Instala ia de comunica ii feroviare din sta ia CFR I.L. Caragiale este în administrarea CNCF „CFR”
S.A. i este între inut de salaria ii SC TELECOMUNICA II CFR S.A.
Instala ia de comunica ii feroviare de pe locomotiv este proprietatea operatorului de transport
feroviar SNTFM „CFR Marf ” SA i este între inut de salaria ii s i.
Locomotiva de remorcare a trenului a convoiului de manevr CM2 i vagoanele din compunerea
convoiului sunt proprietate a operatorului de transport feroviar de marf SNTFM „CFR Marf ”SA.
B.2.2. Compunerea i echipamentele trenului
Convoiul de manevr CM2 compus din 12 vagoane seria Fals înc rcate cu c rbune (apar inând
operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR Marf ” SA), 48 osii, 913 tone, lungime 205 metri
a fost remorcat de locomotiva DHC 002 apar inând aceluia i operator. Personalul de trac iune care
conducea locomotiva de remorcare i personalul care deservea convoiul de manevr apar ineau de
asemenea operatorului de transport feroviar SNTFM „CFR Marf ” SA.
B.2.3. Echipamente feroviare
Descrierea sta iei CFR I.L. Caragiale
Sta ia CFR I.L. Caragiale este amplasat pe sec ia de circula ie Ploie ti Vest – Târgovi te Sud la
km 33+031, este centralizat electromecanic (instala ie CEM), iar sistemul de organizare al
circula iei trenurilor este sistemul în elegerii telefonice – cale liber .
Descrierea traseului c ii
Traseul în plan al c ii, pe linia colectoare care face leg tura între sta ia CFR I.L. Caragiale i mina
Gura Pal ngii, este format dintr-o succesiune de aliniamente i curbe, raza minim fiind de 200 m.
În lungul s u traseul sinuos al c ii trece prin zone cu ramblee i deblee cu în ime, respectiv
adâncime variabil i ai c ror pere i sunt acoperi i de vegeta ie abundent .
Profilul în lung al traseului acestei linii este format dintr-o succesiune de zone în declivitate, f
zone de palier între ele, declivitatea maxim a traseului fiind de 13,40‰.
Locul producerii accidentului, trecerea la nivel de la km 0+600, se afl pe o por iune de traseu în
curb cu raza R=300 m (devia ie dreapta în sensul de mers al convoiui) i în declivitate de 2,37‰
(pant în sensul de mers al convoiului).
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Descrierea suprastructurii c ii
Suprastructura c ii este alc tuit din panouri de ine tip 49 eclisate între ele, montate atât pe travere
de lemn cât i pe traverse de beton T13, prindere indirect tip K.
Descrierea materialului rulant care a deraiat
Locomotiva DHC 002, care a remorcat convoiul CM 2
Locomotiva care a remorcat convoiul de manevr CM 2 este o locomotiv diesel hidraulic de tip C
de 1250 Cp, care a fost modernizat de SC REMARUL 16 Februarie SA Cluj Napoca.

foto nr.3
Principalele caracteristici constructive ale locomotivei DHC 002
Lungimea peste tampoane
L imea maxim a locomotivei
În imea maxim a locomotivei de la coroana inei
Ampatamentul locomotivei
Ampatament boghiuri (boghiuri tip Bo - Bo)
Viteza maxim
- în regim u or
- în regim greu
Greutatea maxim în serviciu (complet alimentat )
For a de trac iune maxim la greutatea maxim i =0,33
Raza minim de înscriere în curb , pentru viteza de 30 km/h
Viteza în curbe cu raza R=150 m
Viteza în curbe cu raza R=550 m

13736 mm
3150 mm
4650 mm
7200 mm
2500 mm
100 km/h
60 km/h
70 ±3% t
23000 kgf
100 m
40 km/h
100 km/h

Modernizarea acestei locomotive a constat în principal în:
- înlocuirea motorului SULZER 6 LDA 28 B cu motor Caterpillar 3508 B;
- modificarea transmisiei hidraulice TH 2 în vederea adapt rii la tura ia noului motor diesel;
- montare compresor elicoidal antrenat hydrostatic;
- înlocuire instala ia hidrostatic ;
- montare controlere comand motor diesel i frân locomotiv i pentru frân tren;
- înlocuire echipamente de frân .
Vagoanele din compunerea convoiului de manevr CM 2
Cele 12 vagoane înc rcate din compunerea convoiului de
urm toarele caracteristici constructive:
- tipul frânei automate
- tipul boghiurilor
- ampatamentul vagonului
- lungimea peste tampoane
14

manevr CM 2 sunt din seria Fals i au
KE;
Y25 Cs2 ;
9,00 m;
14,540 m;

Datele ultimelor revizii periodice la cele 3 vagoane deraiate au fost:
- vagonul nr.81536656468-7 (primul vagon de lâng locomotiv )
ultima revizie periodic tip RP a fost efectuat la CTF Bucure ti la data de 22.01.2009.
- vagonul nr.81536650983-5 (al doilea vagon de la locomotiv )
ultima revizie periodic tip RP a fost efectuat la SC REVA Simeria la data de 28.10.2010.
- vagonul nr.81536656372-5 (al treilea vagon de la locomotiv )
ultima revizie periodic tip RP a fost efectuat la SC REVA Simeria la data de 26.08.2009.
Pentru acest tip de vagoane termenul de revizie periodic este de 6 ani conform Normativului
Feroviar „Vehicule de cale ferat . Revizii i repara ii planificate” aprobat prin OMT nr.364/2008.
B.2.4. Mijloace de comunicare
De la plecarea convoiului din antesta ia Gura Pal ngii comunicarea între mecanicul de locomotiv
i IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale, precum i între mecanicul de locomotiv i partida trenului a
fost asigurat prin instala ii radiotelefon.
B.2.5. Declan area planului de urgen feroviar
Imediat dup producerea accidentului feroviar, declan area planului de interven ie pentru
înl turarea pagubelor i restabilirea circula iei trenurilor s-a realizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului de investigare a accidentelor i a incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a
siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România aprobat prin
HG 117/2010, în urma c rora s-au prezentat reprezentan ii:
- Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen judetului Dâmbovi a;
- CNCF „CFR” SA - administratorul infrastructurii feroviare publice;
- SNTFM „CFR Marf ” SA - operatorul de transport feroviar de marf ;
- Autorit ii Feroviare Române - AFER;
- Serviciului Operativ de Poli ie Transporturi Feroviare.
B.3. Urm rile accidentului
B.3.1. Pierderi de vie i omene ti i r ni i
În urma acestui accident feroviar un num r de 2 persoane au murit, iar dou au fost grav r nite.
B.3.2. Pagube materiale
Valoarea pagubelor materiale în conformitate cu devizele întocmite de c tre proprietarul
materialului rulant, a mijloacelor de interven ie i administratorul infrastructurii feroviare publice,
este urm toarea:
la locomotiva DHC 92530841002-4 - valoarea pagubelor se va stabili dup primirea
acordului din partea Parchetului pentru desigilarea acesteia i efectuarea constat rii st rii
tehnice a locomotivei.
la vagoane
conform devizului nr.RVR,1060/14.09.2012 din
CIRV-Sec ia IRV Ro iori – la vagonul 81536656372-5
16500,31 lei
- la vagonul 81536650983-5
45320,52 lei
la linii
conform devizului nr.4429/13.12.2012 al Sec iei L4 Titu
1332,44 lei
la instala ii
5569,42 lei
conform deviz ului nr.1/1/970/2012
al Sec iei CT4 Ploie ti
alte pagube – Utilizarea trenului de interven ie
66172,89 lei
specializat cu macara EDK 2000/1/250 tf
conform devizului nr.L4/212/2012 al Serviciului Mecanizare MR
din cadrul C.R.E.I.R. Bucure ti
Valoarea par ial a pagubelor

134895,58 lei
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B.3.3. Consecin ele accidentului în traficul feroviar
Nu au fost.
B.4. Circumstan e externe
La data de 05.07.2012, în intervalul de timp 17:00-18:00 cerul a fost înorat i a plouat toren ial.
B.5. Desf urarea investiga iei
B.5.1. Rezumatul m rturiilor personalului implicat
Din cele consemnate în scris de mecanicul de locomotiv care deservea locomotiva de
remorcare a convoiului de manevr CM2 se pot re ine urm toarele:
- dup punerea în mi care a convoiului CM2 a efectuat proba de eficacitate pentru a se
convinge dac trenul frâneaz , dup care a continuat mersul, urm rind în permanen
comportarea trenului i linia pentru a observa dac gabaritul de liber trecere este liber;
- a dat semnale acustice (folosind fluierul locomotivei) de fiecare dat când a trecut pe lâng
stâlpii de fluier, care semnalizau apropierea trenului de trecerile la nivel;
eful de manevr a asigurat trecerea convoiului de manevr prin pasaje, oprind circula ia
autovehiculelor;
- a mai avut o oprire înaintea opririi finale, nefiind vorba de asigurare la pasaj, ci de o frânare
cut involuntar;
- în timpul mersului, când trecea prin dreptul fostei sta ii CFR Filipe tii de P dure, a observat
manometrul de aer indica sc derea presiunii aerului în rezervorul principal i în conducta
general sub 5 atm. Dup ce a ac ionat siguran a automat din instala ia electric de
ac ionare a compresorului, acesta a pornit, presiunea aerului crescând i compresorul
începând s func ioneze;
- în zona km 4+000 compresorul de aer nu a mai func ionat, motiv pentru care mecanicul de
locomotiv a luat m suri de frânare i oprire a convoiului, ac ionând frâna automat i
asigurând locomotiva contra fugirii prin strângerea frânei de mân ;
- dup efectuarea acestor opera iuni mecanicul de locomotiv a încercat s reporneasc
compresorul de aer, dar datorit faptului c nu a reu it, a solicitat efului de manevr s
asigure convoiul, deoarece era nevoit s declare locomotiva defect i s solicite locomotiv
de ajutor;
- folosind sta ia radio telefon existent în cabina locomotivei, mecanicul de locomotiv a
avizat pe impiegatul de mi care din sta ia I.L. Caragiale c locomotiva s-a defectat i c
solicit locomotiv de ajutor, primind imediat de la acesta confirmarea înregistr rii aviz rii
i a solicit rii locomotivei de ajutor;
- dup efectuarea acestei aviz ri, mecanicul de locomotiv folosind telefonul mobil personal a
avizat:
eful de tur din depoul Bucure ti Triaj comunicându-i cele întâmplate;
operatorul din cadrul Biroului Dispecerat CZM Bucure ti, c ruia i-a f cut cunoscut
faptul c are nevoie de locomotiv de ajutor pentru a putea pune în mi care convoiul;
- operatorul din cadrul Biroului Dispecerat CZM Bucure ti i-a comunicat c neavând
locomotiv de ajutor, convoiul urmeaz s r mân acolo peste noapte;
- dup aceste aviz ri mecanicul de locomotiv folosind din nou telefonul mobil personal a
comunicat efului de tur de la depoul Bucure ti Triaj c va dep i orele de serviciu maxim
admis;
eful de tur i-a comunicat c urmeaz s trimit , cu un autoturism de serviciu, pe mecanicul
ajutor de la sta ia CFR Târgovi te Sud pentru paza locomotivei;
- mecanicul ajutor s-a prezentat la locomotiv în jurul orei 16:45. Ulterior a revenit asupra
acestei declara ii afirmând c nu se afla pe locomotiv în momentul pred rii locomotivei
tre mecanicul ajutor, pentru efectuarea serviciului de paz , predarea acestuia
efectuându-se lâng autoturism;
- recunoa te faptul c prevederile instruc ionale nu permit p sirea locomotivei;
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cuno tea faptul c este interzis p sirea locului de munc (locomotiva), înainte de sosirea
salariatului c ruia trebuia s îi predea locomotiva;
a prezentat mecanicului ajutor problemele pe care le-a întâmpinat spunându-i c locomotiva
are compresorul defect, c frâna de mân a acesteia este strâns i c a trimis partida de
manevr s asigure trenul;
în jurul orei 17:00 a plecat spre ma ina cu care venise mecanicul ajutor. Ajuns la ma in s-a
urcat în aceasta i împreun cu partida de manevr i magazinera de serviciu au plecat spre
sta ia CFR I.L. Caragiale, urmând ca de acolo s plece la sta ia CFR Târgovi te Sud;
când a predat locomotiva mecanicului ajutor, aerul din instala ia de frân era epuizat;
înainte de predarea locomotivei a deconectat de la acumulatorii locomotivei alimentarea
instala iei electrice a locomotivei;
a declarat locomotiva defect în jurul orei 14:53;
în momentul opririi convoiului, ultimele dou sau trei vagoane blocau trecerea peste un
pasaj la nivel;
de la momentul opririi convoiului i pân la decuplarea bateriei de acumulatori a
locomotivei, convoiul nu a avut tendin a de a se pune în mi care i nu a mai ac ionat
dispozitivele de activare a sistemului de frânare;
telefonul mobil aflat pe locomotiv asigura leg tura cu tura de serviciu de la depoul de
locomotive Bucure ti Triaj, regulatorul de trac iune al Centrului Zonal Marf Bucure ti i cu
efii direc i;
bateria telefonului mobil aflat pe locomotiv era desc rcat ;
tia c este interzis predarea unei locomotive când aceasta nu este remizat , dar a
considerat c poate face acest lucru în condi iile în care locomotiva convoiului era defect ,
neputându-se efectua nici o comand , mecanicul ajutor având obliga ia de a asigura paza
acesteia;
a considerat c locomotiva care se afla între antesta ia Gura Pal ngii i sta ia CFR I.L.
Caragiale putea fi predat mecanicului ajutor pentru paz , în condi iile în care nu era
remizat , deoarece aceasta era defect (în stare rece) nemaiputând r spunde la comenzi;
a avizat cu o întârziere de aproximativ o or defectarea locomotivei (la ora 14:53 a f cut
avizarea, iar convoiul a fost oprit definitiv la ora 13:57), deoarece dup oprirea definitiv a
sunat la Depoul Bucure ti Triaj i la Biroul Dispecerat din cadrul CZM Bucure ti, pentru a
anun a despre cele întâmplate, a încercat s porneasc compresorul, a deschis capotele i a
verificat vizual dac sunt contacte electrice defecte sau conducte de presiune întrerupte i a
mai ac ionat siguran ele de pe bord;
pân s declare locomotiva defect a mai încercat s lanseze motorul diesel;
folosind telefonul mobil personal a vorbit cu eful de tur de la depoul Bucure tiTriaj
comunicându-i c motorul diesel nu mai lanseaz . A considerat, dar f a avea certitudinea,
motorul locomotivei nu mai lanseaz deoarece locomotiva se afla pe o zon în curb ,
având pu in motorin în rezervor sorbul acesteia nemaiputând trage carburant din rezervor;
a mai condus prin depou de mai multe ori locomotiva DHC 002 (locomotiv cu motor
Caterpilar) i de câteva ori pe alte linii din sta ii;
nu de ine permis de coducere LDH cu motor Caterpilar;
convoiul de manevr nu s-a mai mi cat din loc dup defectarea locomotivei;
dup ce a avizat pe I.D.M. din sta ia I.L. Caragiale i pe eful de tur de la Depoul Bucure ti
Triaj privind defectarea locomotivei, nu tia care era presiunea în conducta general ,
deoarece când a declarat locomotiva defect si dup aceea nu s-a mai uitat la manometru;
în timpul scurs de la declararea locomotivei defecte i pân la plecarea sa pentru a se întâlni
cu mecanicul ajutor nu a mai urm rit presiunea din manometrele de pe locomotiv ;
la întrebarea dac era normal s urm reasc presiunea aerului indicat de manometre având
în vedere oprirea convoiului pe o zon cu declivitate mare (apoximativ 11%), cu vagoane
înc rcate, vânt puternic, ploaie, acesta a r spuns c din momentul declar rii locomotivei
defecte i solicit rii locomotivei de ajutor, a considerat convoiul asigurat contra fugirii de pe
loc de partida de manevr prin strângerea frânelor de mân de la vagoane;
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cunoa te c un convoi de manevr nu poate s fie men inut în sta ionare pe o zon cu
declivitate numai cu sistemul de frânare al locomotivei;
în momentul când a oprit ultima dat (la km 4+000), locomotiva avea aer în conducta
general la presiunea de regim, a luat m suri de frânare cu frâna automat , a asigurat
locomotiva contra pornirii din loc prin strângerea frânei de mân i nu î i explic din ce
motiv convoiul s-a pus în mi care;
nu a fost pe lâng tren s verifice vagoanele, verificarea acestora nefiind în atribu iile
mecanicului de locomotiv ;
înaintea penultimei opriri a observat sc derea presiunii aerului sub 7 atmosfere i a luat
suri de frânare pentru a remedia situa ia. Dup oprire, a ac ionat siguran a compresorului
de pe pupitrul de comand al locomotivei (siguran a marcat cu litera „C”), iar la un
moment dat compresorul a pornit, conducta general a convoiului s-a alimentat la presiunea
de regim convoiul punându-se în mi care. La scurt timp dup ce s-a pus în mi care acul
rezervorului principal de aer a început s scad i dup aproximativ un kilometru a oprit
convoiul ac ionând frâna automat .

Din cele consemnate în scris de mecanicul ajutor care a fost desemnat pentru asigurarea pazei
locomotivei DHC 002, r mas defect în timpul remorc rii convoiului CM2, se pot re ine
urm toarele:
- la data de 05.07.2012, în jurul orei 16:45 a ajuns în localitatea Olari cu un autoturism din
dotarea Reviziei de Vagoane Târgovi te, unde pe linia de cale ferat colectoare I.L.
Caragiale - antesta ia Gura Pal ngii se afla convoiul de manevr CM2, cu locomotiva DHC
002 defect i c reia trebuia s -i asigure paza;
- în timpul deplas rii de la autoturism spre locul unde se afla convoiul a început s plou i s
bat vântul;
- luarea în primire a serviciului de paz a locomotivei nu s-a f cut în cabina locomotivei, ci pe
teren, lâng autoturismul care l-a adus, deoarece mecanicul de locomotiv p sise
locomotiva i se deplasa spre autoturism;
- schimbul între personalul de locomotiv s-a efectuat pe traseul dintre autoturism i
locomotiv în prezen a partidei de manevr ;
- dup ce s-a întâlnit cu mecanicul de locomotiv au parcurs împreun o distan de 20 m
înspre locomotiv , timp în care mecanicul de locomotiv i-a ar tat direc ia în care se afl
locomotiva defect , i-a furnizat date în leg tur cu starea în care se afl locomotiva i date
referitoare la cantitatea de combustibil din rezervorul locomotivei;
- în tot acest timp ploaia i vântul s-au înte it;
- dup ce a primit informa iile mecanicul ajutor a semnat foia de parcurs a locomotivei aflat
în posesia mecanicului de locomotiv , confirmând astfel c a luat la cuno tin cele
prezentate de mecanicul locomotivei, dup care s-a deplasat spre locomotiv ;
- când a preluat locomotiva presiunea aerului din rezervorul principal i în conducta general
indicate de manometrul de pe bordul locomotivei, era zero;
- nu a avut timp s verifice coresponden a dintre cantitatea de combustibil din rezervor i cea
comunicat de c tre mecanicul de locomotiv , deoarece dup ce a ajuns pe locomotiv , în
timp ce se schimba de hainele ude, a observat c locomotiva începe s se deplaseze spre
sta ia I.L. Caragiale;
- la luarea în primire a locomotivei pentru serviciul de paz instala iile electrice de pe
locomotiv erau oprite total deoarece heblul fusese decuplat de c tre mecanicul de
locomotiv ;
- prima ac iune pe care a efectuat-o a fost aceea de a verifica dac s-a sl bit frâna de mân a
locomotivei; a reu it s o mai strâng doar dou spire de filet, dar f
efect, locomotiva
continuându- i deplasarea;
- imediat dup aceast ac iune a comunicat prin telefonul mobil personal mecanicului de
locomotiv de la care a preluat locomotiva, faptul c trenul a sc pat, el neavând posibilitatea
de a-l opri;
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dup ce a f cut aceast comunicare, a ie it din cabina locomotivei i mergând pe pervazul
locomotivei s-a deplasat la primul vagon pentru a încerca s mai strâng frâna de mân a
acestuia, care era strâns aproximativ 2/3 din lungimea filetului;
dup ce a strâns frâna de mân la maxim a acestui vagon s-a deplasat spre cabina
locomotivei i a intrat în aceasta;
ac iunea de strângere a frânei de mân a primului vagon nu a avut ca efect reducerea vitezei
de deplasare a convoiului;
când a ajuns la trecerea la nivel cu drumul na ional 72 (DN72), prin pasaj trecuse un
autotren, iar în urma lui era un autoturism, pe care locomotiva l-a acro at în partea din spate;
dup ce a lovit autoturismul, convoiul a intrat în sta ia CFR I.L. Caragiale, unde a fost
direc ionat spre parapetul liniei nr.9, pe care l-a lovit i l-a distrus, dup care a deraiat;
înainte ca locomotiva convoiului s ajung în dreptul biroului de mi care, a s rit din aceasta
pe terasamentul c ii ferate în partea dreapt a sensului de mers;
nu a putut lua leg tura prin sta ia de emisie recep ie din dotarea locomotivei cu IDM de
serviciu din sta ia CFR I.L. Caragiale, deoarece toate siguran ele i heblul erau deconectate
i nu era instruit i autorizat s foloseasc sau s manipuleze aparatele i instala iile din
dotarea locomotivei;
nu tia dac telefonul mobil de serviciu din dotarea locomotivei func iona, deoarece nu l-a
folosit;
tia c prin intermediul telefonului mobil din dotarea locomotivei nu putea lua leg tura cu
IDM de serviciu din sta ia CFR I.L. Caragiale pentru a-l aviza despre punerea în mi care a
convoiului, deoarece telefonul mobil din dotarea locomotivei func ioneaz numai în grupul
operatorului de transport feroviar de marf SNTFM „C.F.R. Marf ” SA;
pentru a comunica cu mecanicul a folosit telefonul personal;
nu a fost verificat la intrarea în serviciu, înainte de a exercita serviciul de paz pe
locomotiva convoiului de manevr CM2;
în condi iile în care convoiul CM2 se afla pe linia colectoare colectoare I.L. Caragiale Gura Pal ngii nu a tiut unde trebuia s se prezinte pentru verificarea la intrarea în serviciu,
fapt pentru care s-a prezentat la mecanicul de locomotiv ;
deoarece foaia de parcurs a locomotivei pe care o avea asupra sa era ud din cauza ploii, nu
a putut completa nimic în ea;
în data de 05.07.2012 atribu iile sale de serviciu pe locomotiva DHC 002 se refereau strict la
paza locomotivei;
atunci când asigur paza locomotivei aflat în stare de repaus (oprit , defect , etc.)
atribu iile de serviciu sunt de supraveghere (locomotiva s nu fie descompletat de piese
componente de c tre persoane r uvoitoare) i de asigurare a integrit ii cantit ii de
combustibil din rezervorul locomotivei;
nu este autorizat i instruit s manipuleze i s foloseasc instala iile i aparatele din cabina
de conducere, exceptând frâna de mân ;

Din cele consemnate în scris de eful de manevr al sta iei CFR Târgovi te Sud, care la data
de 05.07.2012 se afla pe convoiul de manevr CM 2 se pot re ine urm toarele:
- în jurul orei 12:00, dup ce a fost efectuat manevra de aducere i legare a locomotivei la
convoi, deplasându-se pe lâng convoi, a f cut verificarea vagoanelor, a verificat presiunea
aerului din conducta general , a strâns cuplele dintre vagoane, a sl bit frâna de mân i a
efectuat proba de continuitate. Dup finalizarea probei de continuitate a consemnat în foaia
de parcurs a locomotivei datele referitoare la compunerea trenului, dup care a comunicat
prin sta ia de radiotelefon mecanicului de locomotiv pentru a pune în mi care convoiul i
treac de macazul nr.7 din Antesta ia Gura Pal ngii pentru a-l putea încuia în pozi ia „pe
direct ” i a putea scoate cheia +7, pe care trebuia s o predea în sta ia CFR I.L. Caragiale
impiegatului de mi care când convoiul ar fi ajuns în sta ie;
- dup ce a încuiat macazul nr.7 i a scos cheia +7, s-a urcat pe locomotiv , convoiul
punându-se apoi în mi care c tre sta ia CFR I.L. Caragiale;
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pe durata deplas rii spre sta ia CFR I.L. Caragiale, pân la momentul aviz rii defect rii
locomotivei de c tre mecanicul de locomotiv , convoiul de manevr a fost oprit de 3 ori
astfel:
la dou treceri la nivel nep zite din localitatea Filipe ti de P dure pentru a opri
circula ia autovehiculelor în vederea trecerii convoiului prin pasaje;
în sta ia Filipe ti de P dure pentru a lua ap de b ut;
în jurul orei 14:00 convoiul a fost oprit de c tre mecanicul de locomotiv , care l-a în tiin at
despre faptul c s-a defectat compresorul locomotivei;
în aceste condi ii a trimis manevrantul de vagoane s strâng frâna de mân la dou
vagoane, dup care el a strâns frâna de mân la primul vagon de lâng locomotiv , iar
mecanicul de locomotiv a strâns frâna de mân de la locomotiv ;
când convoiul de manevr a fost oprit ca urmare a defect rii locomotivei, dou sau trei
vagoane din compunerea acestuia ocupau o trecere la nivel;
a sunat la eful sta iei marf Târgovi te Sud explicându-i c locomotiva a r mas defect ;
dup o perioad de timp eful sta iei marf CFR Târgovi te Sud i-a transmis faptul c va
veni o ma in s îi preia pentru a îi aduce la sta ia CFR Târgovi te Sud;
consider c nu a p sit locul de munc , ci a plecat de pe convoiul de manevr din
dispozi ia efului sta iei marf Târgovi te Sud (în jurul orei 16:30-16:40), dispozi ie prin
care a fost în tiin at c vine un autoturism s preia partida de manevr pentru a fi adus la
sta ia de care apar in, respectiv sta ia CFR Târgovi te Sud;
a interpretat dispozi ia efului sta iei marf CFR Târgovi te Sud referitoare la trimiterea unei
ma ini pentru preluarea partizii de manevr , a magazinerului comercial i a aduce schimb de
trac iune, ca fiind o dispozi ie de plecare de pe convoi în vederea efectu rii schimbului de
personal în sta ia CFR Târgovi te Sud;
în jurul orei 17:00 dup efectuarea schimbului între mecanicul de locomotiv i mecanicul
ajutor, a plecat din localiatea Olari c tre sta ia CFR I.L. Caragiale, unde împreun cu partida
de manevr s-au deplasat la biroul de mi care, unde a predat cheia +7 a schimb torului de
cale nr.7 din Antesta ia Gura Pal ngii, consemnând acest lucru cu num r i or în registrul
unificat de c i libere cu 6 posturi, precum i r mânerea în linie curent a convoiului de
manevr CM 2;
dup efectuarea acestei consemn ri, împreun cu partida de manevr s-a urcat în aceea i
ma in i s-au deplasat la sta ia CFR Târgovi te Sud;
în timpul acestei deplas ri, în apropiere de sta ia CFR Mija, mecanicul de locomotiv a fost
sunat pe telefonul mobil de c tre mecanicul ajutor, care i-a comunicat faptul c , s-a pus în
mi care convoiul;
auzind acest lucru, a sunat de pe telefonul mobil personal pe IDM de serviciu pentru a
trimite acarul pentru a închide bariera, dup care s-au întors cu ma ina în sta ia CFR I.L.
Caragiale.
men inerea pe loc a unui convoi de manevr se efectueaz prin strângerea frânelor de mân
necesare;
trebuiau strânse cinci frâne de mân pentru men inerea pe loc a convoiului;
în cazul convoiului CM2 s-au strâns doar trei frâne de mân ;
a strâns o frân de mân de la primul vagon dup locomotiv , iar manevrantul de vagoane a
strâns dou frâne de mân respectiv la vagonul 4 i la vagonul 5;
nu a verificat frânele de mân strânse de manevrant;
nu poate explica de ce pe sabo ii de frân de la vagoanele 4 i 5 de la locomotiv , la care
manevrantul sus ine c a strâns frânele de mân , nu sunt urme clare de frânare;
la întrebarea cum explic faptul c mecanicul ajutor a declarat c a mai strâns la primul
vagon, frâna de mân înc aproximativ 1/3 din lungimea urubului frânei de mân a declarat
a strâns frâna de mân a acestui vagon, dar au mai r mas 3-4 filete de strâns;
dup ce mecanicul de locomotiv al convoiului a declarat locomotiva defect i apoi a
solicitat locomotiv de ajutor, a considerat c strângerea a trei frâne de mân de la vagoane
i a frânei de mân a locomotivei sunt suficiente pentru men inerea pe loc a convoiului;
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Din cele consemnate în scris de manevrantul de vagoane, care la data de 05.07.2012 f cea
parte din partida de manevr a convoiul de manevr CM 2 se pot re ine urm toarele:
- în jurul orei 12:00 s-a deplasat împreun cu eful de manev pe lâng vagoane pentru a
executa opera iunile necesare form rii convoiul de manevr CM 2;
- dup efectuarea acestor opera iuni i a probei de continuitate a trenului, eful de manevr a
luat leg tura cu mecanicul de locomotiv , solicitându-i s deplaseze convoiul pân când se
va elibera macazul aflat la ie irea din Antesta ia Filipe ti de P dure, pentru a încuia macazul
i a ridica cheia, în vederea pred rii acesteia la sta ia CFR I.L. Caragiale;
- dup efectuarea probei de continuitate a constatat c un singur vagon din convoi nu ine la
frâna automat ;
- pe traseul spre sta ia CFR I.L. Caragiale, convoiul de manevr a oprit în localitatea Filipe ti
înaintea unui pasaj la nivel, unde a coborât împreun cu eful de manevr pentru a opri
circula ia rutier i pentru a asigura trecerea convoiului prin pasaj, dup care convoiul i-a
continuat mersul;
- la fel au procedat i la urm torul pasaj, dup care convoiul a mai fost oprit o dat la sta ia de
îmbuteliat gaz aflat la linia nr.1 din Antesta ia Filipe ti de P dure pentru ca personalul
partidei de manevr s ia ap de b ut;
- în jurul orei 14:00, în dreptul satului Olari mecanicul de locomotiv le-a comunicat c s-a
defectat compresorul locomotivei i nu se poate merge mai departe;
- dup aceast comunicare eful de manevr a strâns frâna de mân la un vagon i i-a spus s
strâng înc dou frâne de mân , el ca manevrant ne tiind tonajul trenului;
- s-a deplasat pe lâng vagoane mergând pe jos prin vegeta ia abundent i a strâns frâna de
mân la al 4-lea i al 5-lea vagon de la locomotiv , verificându-le dac sunt bine strânse;
- a strâns frânele de mân de la al 4-lea i al 5-lea vagon de la locomotiv , deoarece tia c la
antesta ia Gura Pal ngii le-a sl bit, iar vegeta ia la locul unde se aflau aceste vagoane dup
oprirea convoiului, permitea accesul la aceste vagoane;
- nu a tiut faptul c pentru men inerea pe loc a acestui convoi era necesar strângerea a 5
frâne de mân ;
- în timp ce convoiul sta iona, a mers la o fântân din apropiere de unde a luat ap i apoi s-a
întors la tren;
- în jurul orei 16:00 eful de manevr l-a informat c va veni o ma in de la sta ia CFR
Târgovi te Sud i vor pleca cu ea c tre aceast sta ie (sta ia CFR Târgovi te Sud era sta ia de
care apar ineau);
- în timpul cât a teptau sosirea ma inii cerul s-a înnorat i începuse s picure;
- a parcurs pe jos pe lâng convoi o distan de aproximativ 60 m în sensul de mers al
convoiului pentru a ajunge la ma ina care venise s -i preia, dup care a mai mers spre stânga
aproximativ 30 m, a trecut prin albia unui râu i a ajuns la marginea satului Olari, unde a
zut ma ina care îi a tepta;
- la ma in s-a întâlnit cu mecanicul ajutor;
- în jurul orei 17:00 împreun cu eful de manevr , magazinerul i mecanicul de locomotiv
au plecat cu acea ma in c tre sta ia CFR I.L. Caragiale;
- cunoa te c programul de lucru este de la ora 06:30-19:00;
eful de manevr ia comunicat c a primit ordin de la eful de sta ie marf Târgovi te Sud,
va veni o ma in pentru a-i prelua i a-i duce la sta ia CFR Târgovi te Sud. În aceste
condi ii a plecat de pe convoiul de manevr în jurul orei 16:30-17:00;
- ajun i la sta ia CFR I.L. Caragiale eful de manevr i cu magazinerul comercial s-au
deplasat la biroul de mi care pentru a preda cheia schimb torului de cale, documentele
convoiul de manevr i pentru a face cunoscut faptul c a r mas defect convoiul în linie
curent ;
- dup aceasta eful de manevr i cu magazinerul comercial s-au întors la ma in i împreun
au plecat spre sta ia CFR Târgovi te Sud;
- când se apropiau de sta ia CFR Mija, mecanicul de locomotiv a fost în tiin at telefonic c
s-a pus convoiul în mi care;
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eful de manevr a sunat la IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale, dup care oferul a întors
ma ina i s-au îndreptat spre sta ia I.L. Caragiale;
când au ajuns convoiul era deraiat ;
nu î i poate explica de ce pe sabo ii de frân de la cele 2 vagoane, al patrulea i al cincelea
de la locomotiv nu s-au g sit urme clare de frecare.

Din cele consemnate în scris de magazinerul comercial care la data de 05.07.2012 a înso it
convoiul de manevr CM 2 se pot re ine urm toarele:
- la data de 05.07.2012 în jurul orei 12:00 a ajuns la antesta ia Gura Pal ngii, unde a g sit
convoiul format, a trecut pe lâng fiecare vagon notându- i datele necesare întocmirii
documentului „Ar tarea Vagoanelor”;
- dup ce a terminat aceast ac iune, s-a urcat pe locomotiva convoiului pentru a face calculul
ar rii vagoanelor, dup care a r mas pe locomotiv ;
- pe traseul de la antesta ia Gura Pal ngii i pân la punctul în care mecanicul de locomotiv a
oprit i a avizat defectarea locomotivei, convoiul de manevr CM 2 a avut un num r de 3
opriri (dou pentru asigurarea travers rii convoiului prin 2 pasaje la nivel i una în
localitatea Filipe tii de P dure pentru a lua ap de b ut);
- în jurul orei 14:00 convoiul de manevr a fost oprit i l-a auzit pe mecanicul de locomotiv
spunând c locomotiva s-a defectat i a cerut locomotiv de ajutor pentru remorcarea
convoiului;
- a primit telefon de la o coleg de serviciu, care i-a comunicat faptul c eful sta iei marf
CFR Târgovi te (apar inând SNTFM „CFR Marf ” SA) a spus s plece i c nu va fi trimis
locomotiv de ajutor;
- împreun cu eful de manevr i manevrantul de vagoane s-au deplasat pe jos pân la
intrarea în satul Olari unde, mecanicul ajutor sosise cu o ma in . Cu aceia i ma in au plecat
la sta ia CFR I.L. Caragiale pentru predarea documentelor înso itoare ale convoiului i a
cheii +7 a schimb torului de cale nr.7 din antesta ia Gura Pal ngii;
- în jurul orei 17:00 au ajuns în sta ia CFR I.L. Caragiale, unde a coborât pentru a preda
impiegatului de mi care documentele care înso eau convoiul de manevr CM 2, iar eful de
manevr a coborât pentru a preda, de asemenea impiegatului de mi care, cheia +7 a
schimb torului de cale nr.7 din antesta ia Gura Pal ngii;
- dup finalizarea acestor ac iuni s-au urcat în aceia i ma in i s-au deplasat la Sta ia CFR
Târgovi te;
- pe drumul spre sta ia CFR Târgovi te mecanicul de locomotiv a primit telefon de la
mecanicul ajutor c trenul a sc pat;
eful de manevr a sunat la IDM din sta ia I.L. Caragiale pentru a închide bariera;
- în acel moment oferul a schimbat direc ia de mers i s-au întors la sta ia CFR I.L.
Caragiale;
- în jurul orei 17:45 au ajuns la sta ia CFR I.L. Caragiale, dar evenimentul se produsese.
Din cele consemnate în scris de impiegatul de mi care dispozitor, care la momentul producerii
accidentului era de serviciu în sta ia CFR I.L. Caragiale, se pot re ine urm toarele:
- la data de 05.07.2012, la ora 06:20 la Postul de macazuri nr.1 a efectuat urm toarele
activit i:
a verificat starea instala iilor SCB i a instala iilor de telecomunica ii;
a verificat, starea de ocupare a liniilor i a m rcilor de siguran ;
a verificat prezen a personalului i a st rii în care se afla acesta;
- la sabotul de deraiere S1 nu a constat probleme. La momentul efectu rii verific rii acesta era
ezat pe in , iar cheia pentru manipularea lui se afla în cabina Postului de macazuri nr.1 în
locul special destinat pentru p strare;
- la data de 05.07.2012, în urma aviz rii f cute de magaziner, a expediat c tre antesta ia Gura
Pal ngii convoiul de manevr CM1, format din 12 vagoane, dup ce în prealabil a executat
urm toarele ac iuni:
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a întocmit planul de manevr ;
a verificat documentul „Ar tarea Vagoanelor” în care a fost consemnat verificarea
probei de continuitate;
a emis odinul de circula ie;
eful de manevr a consemnat în registrul unificat de c i libere comenzi i mi care
(registrul unificat de c i libere cu 6 posturi), faptul c se poate expedia convoiul de
manevr în condi ii de siguran a circula iei;
a dat comand la postul de macaze nr.1 de executare a parcursului i de închidere a
barierei;
a predat efului de manevr cheia +7 a schimb torului de cale nr.7 de la antesta ia
Gura Pal ngii;
la ora 14:53 a fost avizat de mecanicul de locomotiv prin sta ia de radiotelefon de pe
locomotiv , c :
la întoarcerea convoiului de manevr (convoiul CM2), locomotiva s-a defectat în
zona km 3+000 (nu mai avea aer în compresor);
solicit locomotiv de ajutor;
a consemnat aceast avizare în registrul unificat de c i libere comenzi i mi care,
comunicându-i mecanicului de locomotiv num rul cu care a fost înregistrat avizarea, dup
care a avizat i operatorul RC;
operatorul RC a dispus îndrumarea unei locomotive de ajutor, dup care a anulat aceast
dispozi ie;
nu a avut cuno tin despre faptul c pe linia colectoare ILCaragiale - Gura Pal ngii
convoiul CM2 r
sese f partid de manevr ;
nu î i aminte te dac a întrebat eful de manevr în leg tur cu faptul c partida de manevr
trebuie s r mân pe convoiul de manevr ;
eful de manevr a predat cheia +7 la ora 17:24 i a plecat;
eful de manevr trebuia s predea cheia +7, de la macazul nr.7 din antesta ia Gura Pal ngii
la biroul de mi care, dup gararea convoiul de manevr pe una din liniile sta iei. În acest caz
convoiul de manevr a r mas pe linia colectoare, iar eful de manevr a predat cheia +7,
consemnând acest lucru în registrul unificat de c i libere comenzi i mi care, dup care a
men ionat c pleac ;
în jurul orei 17:45, când se afla în biroul de mi care cu eful de unitate i cu acarul care
trebuia s intre de serviciu în tura de noapte, a auzit un zgomot puternic. Când a ie it afar
pentru a vedea ce se întâmpl , a v zut convoiul care înainta pe linia nr.4, locomotiva
convoiului împingând un autoturism;
a anun at operatorul RC despre cele petrecute, iar eful de sta ie a avizat i el Serviciul Apel
Unic de Urgen 112;
în documentele referitoare la starea tehnic a instala iilor nu sunt consemn ri din care s
rezulte c sabotul de deriere S1 este defect i nu avea cuno tin de faptul c încuietoarea
acestui sabot de deraiere ar fi fost defect ;
cuno tea i fusese prelucrat în leg tur cu Regulamentul de Exploatare a sec iei I.L.
Caragiale – Moreni – Filipe tii de P dure – Gura Pal ngii;
nu i-au fost solicita i sabo i de mân de c tre eful de manevr pentru convoiul care urma s
plece spre antesta ia Gura Pal ngii;
consider c neasigurarea contra fugirii unui convoi sta ionat pe linia colectoare nu face
parte din atribu iile sale;
prin intermediul telefonului mobil a fost avizat de eful de manevr despre sc parea
convoiului de manevr , dar era deja prea târziu, accidentul se petrecuse.
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Din cele consemnate în scris de acarul de la cabina nr.1 din sta ia CFR I.L. Caragiale, care
era de serviciu la momentul producerii accdentului, se pot re ine urm toarele:
- la data de 05.07.2012, ora 06:30 dup ce s-a prezentat la biroul de mi care pentru a fi
verificat de IDM la intrarea în serviciu, s-a deplasat la Postul nr.1 pentru a lua în primire
serviciul.
A verificat din punct de vedere al integrit ii bariera mecanic , macazurile, semnalele
aferente Postului nr.1 i instala iile din cabina acestui post de macazuri.
Dup efectuarea acestor verific ri a sunat la biroul de mi care avizând c totul este în regul ,
mai pu in sabotul de deraiere S1 care nu se încuie, dar nu a notificat în scris impiegatul de
mi care de serviciu despre acest lucru;
- în jurul orei 10:10 a primit de la IDM comanda de expediere a convoiului de manevr CM1
la antesta ia Gura Pal ngii;
- acarul s-a deplasat la sabotul de deraiere S1 pe care l-a dat jos de pe in , a închis bariera
mecanic , a consemnat în condica de la cabin cu num r i or închiderea barierei;
- dup trecerea convoiului a pus sabotul de deraiere pe in , dar acesta nu se încuia, a deschis
bariera mecanic i s-a deplasat la cabina Postului de macazuri nr.1 pentru a raporta
impiegatului de mi care c a deschis bariera mecanic i a pus sabotul de deraiere pe in ;
- în jurul orei 14:30 IDM i-a comunicat c locomotiva convoiului CM 2, care circula de la
antesta ia Gura Pal ngii la I.L. Caragiale a r mas cu locomotiva defect i c va fi trimis o
alt locomotiv de ajutor pentru remorcarea convoiului;
- în jurul orei 16:30 impiegatul de mi care i-a transmis cu num r i or din registrul unificat
de c i libere comenzi i mi care (registrul unificat de c i libere cu 6 posturi), c nu va mai
veni locomotiv de ajutor, convoiul trebuind s r mân în linie curent pân a doua zi când
va fi trimis locomotiv de ajutor;
- în jurul orei 17:30 în timp ce se afla în cabina de la Postul nr.1 a v zut convoiul intrând cu
vitez mare în sta ie, a coborât repede pe sc ri i a inten ionat s se urce pe un vagon pentru
a strânge frâna de mân . Nu a putut face acest lucru, deoarece convoiul avea vitez prea
mare;
- faptul c sabotul de deraiere S1 nu era pus pe linie în momentul în care convoiul de manevr
CM 2 sc pase dinspre Antesta ia Gura Pal ngii, îl pune pe seama persoanelor r u
inten ionate, care ar fi ridicat sabotul de pe in ;
- datorit amplas rii, pozi ia sabotului de deraiere S1 nu poate fi supravegheat din cabina
Postului de macazuri nr.1.
- cu ocazia consemn rii în registrul de comenzi de la cabina postului de macazuri nr.1 a
pred rii/primirii serviciului, a rupt o foaie din acest registru, deoarece înscrierea a f cut-o
înainte de prezentarea personalului, la serviciu prezentându-se o alt persoan fa de cea
reia tia c trebuie s -i predea serviciul.
Din cele consemnate în scris de ef sta ie trafic al sta iei CFR I.L. Caragiale se pot re ine
urm toarele:
- în intervalul de timp 14:45-15:00 când se afla în sta ia I.L. Caragiale a fost informat, de
impiegatul de mi care care era de serviciu, despre faptul c locomotiva convoiului de
manevr CM 2 s-a defectat, convoiul r mânând pe linia colectoare antesta ia Gura Pal ngii I.L. Caragiale;
- de la acela i impiegat de mi care a aflat c se solicitase locomotiv de ajutor;
- în jurul orei 17:20 a sosit în sta ie partida de manevr de la convoiul r mas defect pe linia
colectoare. eful de manevr a predat cheia +7 a schimb torului de cale nr.7 din antesta ia
Gura Pal ngii. În acela i timp a sosit în sta ie i acarul care urma s intre de serviciu la
Postul de macazuri nr.1 în noaptea 5/6.07.2012;
- dup ce a efectuat verificarea st rii fizice a acarului la intrarea în serviciu, eful de sta ie a
purtat o discu ie cu acesta în biroul de mi care, fiind prezent la aceast discu ie i impiegatul
de serviciu;
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în timpul acelei discu ii, u a biroului de mi care fiind deschis , a v zut cum pe lâng biroul
de mi care trecea convoiul de manevr , locomotiva acestuia împingând un autoturism;
ie ind imediat din biroul de mi care a v zut convoiul care ajunsese în dreptul cabinei
Postului de macazuri nr.2. A sunat imediat la Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgen 112
pentru a aviza accidentul, apoi a avizat telefonic pe eful Diviziei Trafic din cadrul
Sucursalei CREIR CF Bucure ti, dup care s-a deplasat spre locul unde s-a oprit convoiul;
ajuns la locul opririi convoiului a constatat c locomotiva i 2 vagoane se aflau r sturnate pe
peretele rambleului, dar nu a putut localiza autoturismul;
a sunat apoi la Serviciul Unic pentru Apeluri de Urgen 112 pentru a furniza echipei de
interven ie informa iile necesare identific rii de c tre aceasta a locului producerii
accidentului;
accidentul s-a produs în intervalul 17:40-17:50, în condi ii de ploaie toren ial ;
despre faptul c sabotul S1 nu se încuie a aflat imediat dup producerea accidentului, cu
ocazia verific rii încuietorii acestui sabot de deraiere, verificare efectuat împreun cu
organul SCB din cadrul Sucursalei CREIR Bucure ti i în prezen a reprezentan ilor poli iei;
nu cunoa te motivele pentru care acarul de la Postul nr.1 de macazuri nu a înscris în
registrul de comenzi de la cabina acestui post faptul c încuietoarea sabotului S1 era defect ;
cu ocazia efectu rii reviziei zilnice în sta ia CFR I.L. Caragiale, efectuat anterior datei
producerii accidentului, nu a constatat nereguli în func ionarea instala iilor. Verificarea
sabotului S1 a efectuat-o vizual. La aceast verificare sabotul se afla pe in , iar cheia
acestuia se afla pe panoul cu tifturi din cabina Postului de macazuri nr.1;
în intervalul de timp scurs de la data ultimei revizii zilnice efectuat în zona Postului de
macazuri nr.1 i pân la data producerii accidentului nu a fost avizat despre eventuale
deranjmente ap rute în func ionarea instala iilor;
la data de 21.06.2012 a participat în comisia mixt M, L, CT pentru verificarea instala iilor
de siguran a circula iei, iar cu aceast ocazie a fost verificat func ionarea încuietorii
sabotului S1 de c tre membrii comisiei, neconstatându-se nereguli în func ionarea
instala iilor;
a prelucrat întreg personalul sta iei în leg tur cu prevederile Regulamentului de Exploatare
a sec iei I.L. Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura Pal ngii. În perioada 20102011 a f cut o reprelucrare a Planului Tehnic de Exploatare al sta iei CFR I.L. Caragiale;
cunoa te c „Regulamentul de Exploatare al sec iei I.L. Caragiale-Moreni-Filipe tii de
dure-Gura Pal ngii” prevede la capitolul nr.3, articolul nr.6 c , „este interzis l sarea
vagoanelor sau a grupurilor de vagoane pe linia colectoare”;
nu a avut cuno tin despre faptul c pe linia colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii
convoiul de manevr CM2 a r mas f a avea partid de manevr ;

Din cele consemnate în scris de impiegatul de mi care care la data de 05.07.2012 era de
serviciu în sta ia CFR Ploie ti Triaj se pot re ine urm toarele:
- la data de 05.07.2012, ora 15:12 a primit i a luat la cuno tin de la IDM localist dispozi ia
Regulatorului de Circula ie (RC) transmis la ora 15:08 cu nr.56, conform c reia locomotiva
DA 623 trebuia îndrumat ca locomotiv de ajutor i urmeaz s circule ca tren suplimentar
nr.37325 de la sta ia CFR Ploie ti Triaj la sta ia CFR I.L. Caragiale, dispozi ie pe care a
adus-o la cuno tin a operatorului RM al sta iei de marf Ploie ti Triaj pentru ca acesta s
pun la dispozi ie locomotiva DA 623 în vederea îndrum rii ca locomotiv de ajutor;
- la ora primirii dispozi iei nr.56 locomotiva DA 623 executa opera iuni de manevr pentru
compunerea unui tren direct de marf în grupa B a sta iei CFR Ploie ti Triaj;
- la ora 15:15 IDM localist din sta ia CFR Ploie ti Triaj i-a transmis dispozi ia verbal a
operatorului RC c locomotiva DA 623 nu trebuie s plece, deoarece va primi o alt
dispozi ie;
- la ora 15:40 de la RC a primit dispozi ia nr.67, prin care locomotiva DA 623 se îndruma de
la sta ia CFR Ploie ti Triaj la sta ia CFR Ploie ti Crâng ca tren suplimentar nr.36225;
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a luat din nou leg tura cu operatorul de la regulatorul de manevr pentru ca acesta s îi pun
la dispozi ie aceast locomotiv în vederea îndrum rii la sta ia CFR Ploie ti Crâng;

Din cele consemnate în scris de revizorul tehnic vagoane, aflat de serviciu în data de
05.07.2012 la postul de revizie Târgovi te, se pot re ine urm toarele:
- în jurul orei 16:00, a primit dispozi ie scris prin not telefonic din partea dispecerului din
C.Z.M. Bucure ti pentru deplasarea cu autovehiculul din dotarea unit ii i preluarea
personalului MC i MT de la sta ia CFR I. L. Caragiale;
- a în tiin at telefonic pe eful Postului Revizie Targovi te în leg tur cu dispozi ia primit i
a primit acordul acestuia pentru deplasare;
- a fost în tiin at telefonic de la biroul tranzit c trebuie s îl a tepte pe mecanicul de schimb,
care trebuia dus cu ma ina;
- în jurul orei 16:20 a plecat împreun cu mecanicul de schimb, primind telefonic de la eful
de manevr detalii în leg tur cu modul de a ajunge în zon cu autovehiculul;
- ajuns în zona fostei halte Olari, a fost îndrumat telefonic de c tre manevrant pentru a ajunge
la locul de întâlnire. Ajuns la locul de întîlnire mecanicul ajutor a coborât, în ma in
urcându-se „personalul MC i MT”. eful de manevr a fost dus în sta ia CFR I.L.
Caragiale, unde a coborât pentru a rezolva problemele de serviciu;
- a men ionat c din locul în care a ajuns cu autovehiculul pentru efectuarea schimbului de
personal nu se vedea trenul, iar personalul care trebuia preluat s-a prezentat la ma in în
acela i timp (personalul MC i personalul MT”) i a plecat dup ce mecanicul de locomotiv
i mecanicul ajutor au stat de vorb la circa 2-3 m de autoturism;
- în jurul orei 17:30 a plecat din sta ia CFR I.L. Caragiale spre sta ia CFR Târgovi te Sud, pe
o ploaie toren ial , iar în momentul în care se afla în apropierea bazei de agrement „Mija”,
mecanicul aflat în ma in a cerut întoarcerea acesteia, întrucât aflase prin telefon de la
mecanicul de pe locomotiv (mecanicul ajuor) c trenul „a luat-o la vale”;
- în timp ce se întorcea la sta ia CFR I.L. Caragiale a auzit spunându-se în ma in c trenul sa r sturnat, iar ajuns la fa a locului i-a încuno tiin at eful despre cele întâmplate i i s-a
cerut s aduc ma ina la unitate, pentru ca eful s se poat deplasa la locul accidentului;
- în drum spre sta ia Târgovi te, la coborârea pantei spre localitatea I.L. Caragiale, a v zut din
mers locomotiva i cele dou vagoane r sturnate spre osea;
- nu tie dac eful de manevr a reu it s ia leg tura cu I.D.M. din sta ia CFR I.L. Caragiale.
Din cele consemnate în scris de eful de tur la depoul Bucure ti Triaj se pot re ine
urm toarele:
- în data de 05.07.2012, în jurul orei 15:00, a primit de la mecanic informa ia c locomotiva
DHC 002 este defect , iar apoi de la Biroul Dispecerat din cadrul CZM Bucure ti a primit
informa ia c aceast locomotiv va r mâne pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura
Pal ngii, de unde va fi remorcat a doua zi;
- mecanicul de locomotiv când l-a sunat i-a comunicat c locomotiva a r mas f motorin ;
- la aceea i dat , dar în jurul orei 16:00 a fost sunat de mecanicul ajutor (care trebuia s
asigure paza locomotivei DHC 002 în sta ia CFR Târgovi te Sud, conform programului de
serviciu) i care l-a întrebat dac se poate duce la sta ia CFR I.L. Caragiale pentru schimb
(mecanicul ajutor cuno tea faptul c locomotiva DHC 002 se defectase i se afla pe linia
colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii). În urma discu iei telefonice eful de tur de la
depoul Bucure ti Triaj i-a dat acordul verbal mecanicului ajutor pentru a se deplasa la sta ia
CFR I.L. Caragiale, urmând ca ulterior s primeasc i dispozi ia scris de la operatorul
programare local din cadrul CZM Bucure ti;
- a primit de la operatorul T din cadrul CZM Bucure ti informa ia c locomotiva este defect ,
alte preciz ri;
- în cazul în care se solicit schimbul personalului de locomotiv are obliga ia s caute i s
avizeze telefonic personalul de locomotiv pentru asigurarea schimbului;
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a precizat c în aceast situa ie nu a fost nevoie s caute personal de locomotiv , deoarece în
sta ia CFR Târgovi te Sud exista, conform programului, personal de schimb pentru
asigurarea pazei locomotivei (mecanic ajutor), schimb care a cerut telefonic acordul de a se
deplasa la sta ia CFR I.L. Caragiale;
ini ial a afirmat c locomotiva din linie curent era remizat , revenind ulterior i afirmând c
locomotiva nu era remizat , aceasta fiind defect ;
a precizat c nu a primit dispozi ie scris , ci numai verbal , de la operatorul activitate local
din cadrul CZM Bucure ti, pentru asigurarea personalului de schimb, urmând ca dispozi ia
scris s fie primit ulterior, îns din cauza precipit rii evenimentelor, aceasta nu a mai fost
transmis la depou;
cunoa te c nu trebuia s pun în aplicare dispozi ia operatorului activitate local din cadrul
CZM Bucure ti decât dup ce i se transmitea în scris, dar pentru a putea aviza personalul de
locomotiv în timp util nu a mai a teptat dispozi ia scris ;
a precizat care sunt opera iunile care se fac la remizarea locomotivei: asigurarea contra
pornirii din loc, deconectarea de la sursa principal de energie, încuierea acesteia
(locomotiva nefiind deservit de personal de locomotiv ).
a precizat care sunt obliga iile personalului de locomotiv privind paza bunurilor pe care le
are în supraveghere sau le utilizeaz respectiv: r spunderea pentru integritatea bunurilor de
la locul de munc pe toat durata programului de lucru, iar în cazul constat rii sustragerii
sau distrugerii de bunuri, obliga ia de a anun a telefonic organele de poli ie TF i efii
ierarhici.

Din cele consemnate în scris de operatorul I (activitate local ) al Centrului Zonal Marf
Bucure ti din cadrul SNTFM „CFR Marf ” SA se pot re ine urm toarele:
- la data 05.07.2012 în intervalul de timp cuprins între orele 14:00-15:00 a apelat telefonic
sta ia CFR Târgovi te Sud pentru a afla dac a coborât convoiul de manevr de la Filipe tii
de P dure la sta ia CFR I.L. Caragiale;
- magazinerul comercial care era de serviciu la sta ia CFR Târgovi te i-a comunicat c nu
poate lua leg tura cu magazinerul comercial aflat pe convoiul de manevr ;
- dup aproximativ 10 minute a primit telefon de la magazinerul comercial de serviciu de la
sta ia CFR Târgovi te Sud, care i-a comunicat faptul c acest convoi de manevr a r mas
defect între Filipe tii de P dure i I.L. Caragiale;
- dup ce a primit aceast informa ie telefonic a luat leg tura cu operatorul T din cadrul
Centrului Zonal Marf Bucure ti i operatorul RC de la Regulatorul de Circula ie Ploie ti
pentru a afla dac mecanicul locomotivei de remorcare a convoiului de manevr a avizat
defectarea locomotivei. La momentul respectiv, niciunul dintre ace tia nu avea cuno tin
despre defectarea locomotivei DHC 002;
- dup un timp a fost avizat telefonic de operatorul RC Ploie ti despre defectarea locomotivei
DHC 002. La aceast convorbire telefonic au asistat eful Centrului Logistic Servire Clien i
i eful Biroului Dispecerat din cadrul Centrului Zonal Marf Bucure ti care se aflau în
birou în momentul convorbirii telefonice;
- în acel moment eful Centrului Logistic Servire Clien i a luat decizia ca trenul de marf
nr.36005, care circula de la sta ia CFR Brazi la sta ia CFR Ploie ti Triaj, când ajunge la
sta ia CFR Ploie ti Triaj s fie oprit pentru a fi descompus, iar locomotiva acestuia s fie
îndrumat de la sta ia CFR Ploie ti Triaj, la sta ia CFR I.L. Caragiale;
- operatorul I al Centrului Zonal Marf Bucure ti a solicitat imediat tras operatorului RC de
la Regulatorul de Circula ie Ploie ti pentru locomotiva izolat de la trenul de marf
nr.36005 înso it i de personal de mi care cu scopul de a fi îndrumat la sta ia CFR I.L.
Caragiale ca locomotiv de ajutor pentru convoiul de manevr CM 2;
- între timp, a avizat verbal i eful Oficiului Program Analiz Dispecerat din centralul CFR
Marf în leg tur cu:
defectarea locomotivei care remorca convoiul de manevr de la Filipe tii de P dure
la sta ia CFR I.L. Caragiale;
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faptul c a fost solicitat tras pentru locomotiva izolat a trenului de marf nr.36005
în vederea deplas rii acesteia la sta ia CFR I.L. Caragiale în vederea remorc rii
convoiul de manevr CM 2;
eful Oficiului Program Analiz Dispecerat din cadrul structurii centrale a SNTFM i-a
comunicat c locomotiva trenului de marf nr.36005 trebuie s plece necondi ionat ca tren
nr.36225 (locomotiv i un vagon str in) la sta ia CFR Ploie ti Crâng, iar locomotivei
defecte a convoiului de manevr CM 2 s i se asigure paz ;
a avizat telefonic la Depoul Bucure ti Triaj faptul c s-a dispus ca locomotivei defecte a
convoiului de manevr CM 2 s i se asigure paz la locul unde se afla aceasta, deoarece
operatorul T a afirmat c singura locomotiv disponibil la Remiza Ploie ti Triaj era
locomotiva „DHC 418” (în fapt DHC 412) nealimentat i f
echip T. Locomotiva DHC
412 era programat s circule ca tren nr.32502 la depoul Bucure ti Triaj pentru revizie i
repara ii;
pentru personalul comercial, pentru partida de manevr i personalul din specialitatea
vagoane s-a dat dispozi ie pe firul RVS ca un autoturism s se deplaseze la sta ia CFR I.L.
Caragiale pentru a-i aduce la sta ia CFR Târgovi te.
în cadrul activit ii, dup terminarea programului de circula ie transmite dispozi ie scris la
sta ii i depouri, referitor la personalul de mi care i trac iune pentru circula iei trenurilor în
vederea asigur rii programului întocmit;
solicit personal de mi care i trac iune la sta ii i depouri în momentul când au dep it
serviciul maxim admis i trenul nu a garat în sta ia de destina ie;
nu dispune dac personalul de trac iune trebuie s asigure mecanic sau mecanic ajutor;
în cazul convoiului de manevr nu dispune de a îndruma personal de schimb pentru
mecanicul de locomotiv , eful de manevr i manevrantul de vagoane;
pentru locomotiva operatoare a sta iei Târgovi te prin program este asigurat paz la sta ia
Târgovi te, chiar i în cazul în care locomotiva a r mas defect pe linia colectoare a sta iei
ILCaragiale, sta ie ce este arondat sta iei Târgovi te;
referitor la men iunea ,,DHC 002 defect Filipe ti - ILCaragiale, paz în tura
05/06.07.2012” din „Registrul de dispozi ii + Predarea serviciului” a men ionat c , a
informat colegul de tur care a venit la schimbul personalului c DHC a r mas defect pe
linia colectoare Filipe ti-ILCaragiale i conform program rii va r mâne pe colectoare (în loc
de sta ia Târgovi te) cu paz de la ora 19:00-07:00;
nu a avut cuno tiin despre îndrumarea mecanicului ajutor în vederea supravegherii pentru
DHC 002 defect ;
nu are nici o obliga ie referitoare la activitatea de manevr de pe colectoarea ILCaragiale –
Gura Pal ngii ;

Din cele consemnate în scris de eful Centrului Logistic Servire Clien i din cadrul Centrului
Zonal Marf Bucure ti se pot re ine urm toarele:
- la data de 05.07.2012 în jurul orei 14:00 a intrat în biroul Dispecerat la postul operatorilor
din activitatea local i trenuri directe pentru a lua informa ii asupra programului de
activitate ce urma s se desf oare;
- operatorul activitate local discuta cu operatorul sta iei Târgovi te c locomotiva DHC 002
ar fi defect ;
- a dispus ca operatorul activitate local s ia leg tura cu operatorul T i s se edifice asupra
informa iei respective;
- operatorul T l-a sunat pe mecanicul ce deservea DHC 002;
- urmare a discu iei dintre operatorul T i mecanicul locomotivei DHC 002, a aflat c acest
mijloc de remorcare urmeaz s fie declarat defect;
- a analizat situa ia locomotivelor existente pe pia a de manevr împreun cu eful biroului
dispecerat care gestiona activitatea de circula ie i manevr pe raza CZM Bucure ti i a
dispus ca locomotiva DA 623 s fie îndrumat la sta ia CFR I.L. Caragiale dup ce aceasta
va gara în sta ia CFR Ploie ti Triaj cu convoiul nr.36005 remorcat de la sta ia CFR Brazi;
28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a dispus s se solicite în sistemul ATLASRU tras pentru aceast locomotiv care urma s
circule izolat (ca locomotiv de ajutor) la sta ia CFR I.L. Caragiale pentru a da ajutor
locomotivei convoiului CM2;
dup solicitarea traselor pe distan a Ploie ti Triaj - I.L. Caragiale i I.L. Caragiale - Ploie ti
Sud - Ploie ti Triaj, operatorul programator activit i trenuri locale informeaz c de la CFR
Marf -OPAD s-a indicat ca locomotiva DA 623 (desemnat ca locomotiv de ajutor) s se
duc la sta ia CFR Ploie ti Crâng cu un vagon;
a dispus ca operatorul programator trenuri locale s informeze telefonic conducerea CFR
Marf -OPAD c nu se poate da curs solicit rii lor, deoarece la Ploie ti Crâng nu se poate
ajunge întrucât programul personalului de mi care se desf oar în intervalul de timp 08:0016:00;
dup discu ia dintre operatorul programator i conducerea CFR Marf - OPAD, a fost
informat c locomotiva DA 623 trebuie s mearg în complexul Ploie ti Crâng, iar
locomotiv de ajutor se va da locomotiva „DHC 418” (în fapt DHC 412) din remiza
Ploie ti;
eful biroului dispecerat a afirmat c locomotiva DHC 412 urma s vin în compunerea
trenului de marf nr.32502 la depoul Bucure ti Triaj. Aceast locomotiv nu era alimentat ,
revizuit i nu avea personal de trac iune pentru a o deservi;
a insistat ca locomotiva DA 623 s plece la I.L. Caragiale, dar din conducerea
CFR Marf -OPAD i s-a cerut s solicite tras la Ploie ti Crâng, de i i s-a explicat c este
inutil aceast îndrumare i pierdere de timp, deoarece pe sec ia de circula ie Ploie ti Vest Ploie ti Crâng se suspend circula ia de la ora 16:00 i nu se mai poate circula la sta ia CFR
Ploie ti Crâng pentru preluarea unui vagon;
la cererea verbal a CFR Marf -OPAD a solicitat tras pentru locomotiva DA 623 (ca i
convoi în complexul Ploie ti) la sta ia CFR Ploie ti Crâng, dup ce înainte se solicitase c tre
RC Ploie ti din cadrul CNCF „CFR” SA, prin sistemul ATLASRU, tras pentru aceea i
locomotiv pentru a circula izolat la sta ia CFR I.L. Caragiale;
de la CFR Marf -OPAD s-a cerut ca CZM Bucure ti s solicite tras pentru convoiul în
complex la Ploie ti Crâng de i CZM Bucure ti transmisese toate informa iile pentru care
acest convoi nu putea circula. La teleanaliza de la ora 09:00, CFR Marf -OPAD atr sese
aten ia asupra faptului c acest convoi nu poate circula, deoarece în programul decadic, în
ziua respectiv nu era prev zut circula ia acestui convoi;
dup ce eful sta iei l-a sunat în jurul orei 16:00 i l-a informat c salaria ii de pe convoiul
CM2 nu au cu ce s se întoarc de acolo, a luat leg tura cu managerul CZM Bucure ti
pentru a afla dac poate s îndrume auto de la sta ia CFR Târgovi te Sud (revizia
Târgovi te) pentru a lua la ora schimbului acei salaria i. Dup aceast convorbire telefonic
a dat dispozi ie pe firul RVS pentru îndrumarea unui autoturism de la sta ia CFR Târgovi te
Sud la sta ia CFR I.L. Caragiale pentru schimbul salaria ilor de pe convoiul CM2;
operatorul RVS apar inând serviciului trafic din CLSC a transmis verbal operatorului V din
serviciul Dispecerat din cadrul CLSC dispozi ia privind deplasarea personalului MC,
întrucât ma ina care urma s transporte personalul era în dotarea Postului de Revizie
Vagoane Târgovi te;
eful CLSC declar c „prin dispozi ia dat s-a dispus schimbul personalului MC”;
solicitarea s-a transmis din registrul de dispozi ii aflat la operatorul RVS, dup ce în
prealabil a cerut aprobarea managerului CZM Bucure ti;
faptul c dispozi ia ini ial a fost de schimb personal la sta ia CFR I.L. Caragiale, iar prin
operatorul RVS s-a transmis cea de „deplasare” a personalului, o consider ca fiind o
neîn elegere a termenilor de c tre operatorul RVS de serviciu;
nu a avut cuno tin c personalul va pleca de pe post înainte de terminarea turei de serviciu,
deplasarea personalului urma s se efectueze cu mijlocul auto conform regulamentelor i cu
respectarea acestora;
personalul de manevr are programul de lucru de la 07:00-19:00 i nu trebuia s p seasc
postul f respectarea reglement rilor;
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nu î i explic de ce, în urma dispozi iei scris i transmis la ora 15:35 de operatorul V din
cadrul serviciului Dispecerat al CZM Bucure ti c tre postul de Reviziei de Vagoane
Târgovi te Sud, autoturismul s-a deplasat la ora 16:20 de la sta ia CFR Târgovi te Sud la
locul în care se afla convoiul CM2, pentru preluarea personalului de manevr , întrucât în
dispozi ia respectiv nu se precizase ora la care trebuia preluat acest personal;
nu cunoa te cine a dispus trimiterea mecanicului ajutor pentru înlocuirea mecanicului de
locomotiv i a personalului de tren (personalului de manevr );
în ceea ce prive te discu iile cu eful sta iei Târgovi te, a avut o discu ie telefonic cu acesta
prin care a solicitat îndrumarea mijlocului auto pentru personalul MC, iar urm toarea
discu ie a fost în jurul orei 17:00 cînd a aflat c acel convoi a sc pat de pe linia colectoare
spre sta ia CFR I.L. Caragiale;
consider c prin dispozi ia, chiar i verbal , cât i prin demersurile efectuate de c tre
operator s-au luat m surile de a îndruma locomotiva de ajutor la sta ia CFR I.L. Caragiale;
nu a dispus îndrumarea locomotivei DHC 623 (locomotiv ajutor) la sta ia CFR Ploie ti
Crâng, aceasta a fost îndrumat în baza celor dispuse de c tre CFR Marf – OPAD, care a
impus solicitarea de tras pentru aprobare, de i au fost informa i de c tre operatorul
activitate local asupra tuturor aspectelor acestei îndrum ri.

Din cele consemnate în scris de eful de Sta ie Marf de la Sta ia Târgovi te, se re in
urm toarele:
- la data de 05.07.2012 înainte de ora 15:00 a fost informat telefonic de catre eful de
manevr , care înso ea un convoi de 12 vagoane Fals, înc rcate cu c rbune i care trebuia s
soseasc în sta ia IL Caragiale de pe linia colectoare, c locomotiva de manevr (tip LDH),
ce apar ine de sta ia Târgovi te Sud s-a defectat, i c mecanicul de locomotiv a declarat-o
defect pe linia colectoare IL Caragiale - antesta ia Gura Pal ngii;
- a men ionat c a luat leg tura cu eful Centrului Logistic Servire Clien i de la CZM
Bucure ti pentru a se informa în leg tur cu locomotiva de ajutor care urma sa fie îndrumat
la IL Caragiale, iar acesta de i ini ial i-a transmis c exist tras pentru îndrumarea
locomotivei de ajutor, i-a comunicat ulterior c nu are locomotiv de ajutor;
- a men ionat de asemenea c a insistat pentru a duce convoiul de manevr în sta ia CFR I.L.
Caragiale, atât pentru faptul c linia colectoare este în declivitate cât i pentru a evita furtul
înc rc turii i al unor piese de la vagoane, subliniind faptul c în cei peste 25 de ani cât a
lucrat în aceast zon , nu a fost l sat niciodat un convoi de manevr defect pe linia
colectoare;
- dup 10 minute, când a reluat leg tura cu eful Centrului Logistic Servire Clien i de la
CZM Bucure ti pentru a afla dac acesta a g sit locomotiv de ajutor, a aflat c locomotiva
de ajutor care trebuia s vin la sta ia I.L. Caragiale a fost îndrumat cu un vagon str in la
sta ia Ploie ti Crâng i c nu are nici o locomotiv de ajutor, a a c s-a luat decizia de a l sa
convoiul de manevr peste noapte pe linia colectoare, iar cei de la trac iune au luat m sura
de a trimite un mecanic ajutor pentru paza locomotivei i pentru a înlocui mecanicul de
locomotiv de pe convoiul de manevr ;
- în leg tur cu personalul M/C, i s-a comunicat de c tre eful Centrului Logistic Servire
Clien i de la CZM Bucure ti c a dat dispozi ie de îndrumare a autoturismului de la Postul
de Revizie Vagoane Târgovi te Sud pentru preluarea personalului MC i T de la sta ia CFR
I.L. Caragiale la sta ia Târgovi te Sud;
- a transmis efului de manevr c va veni mijloc de transport auto de la Postul de Revizie de
Vagoane Târgovi te Sud s deplaseze personalul care deservea convoiul CM2 la sta ia CFR
Târgovi te Sud, conform dispozi iei transmise de la CZM Bucure ti, f
s -i men ioneze
acestuia c poate pleca mai devreme de pe convoi;
- nu î i explic motivele plec rii partidei de manevr de pe convoiul CM2, înainte de
terminarea programului;
- hot rârea de înlocuire a efului de manevr sau a manevrantului o ia operatorul din cadrul
CZM Bucure ti. Pentru înlocuirea efului de manevr se d dispozi ie scris de la CZM
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Bucure ti c poate s trimit ef de manevr din timp liber în tura de noapte cu condi ia s -i
acorde tur liber pân la sfâr itul lunii. În cazul de fa nu a fost dat dispozi ie în acest
sens;
a men ionat c în jurul orei 17:00 a fost informat telefonic de c tre eful de manevr care
era de serviciu în sta ia Târgovi te Sud c a auzit de la IDM din sta ia Târgovi te Sud c la
sta ia I.L. Caragiale a trecut un convoi f
comand de trecere i c acel convoi s-ar putea
fie convoiul de manevr cu locomotiva defect r mas pe linia colectoare;
imediat a contactat telefonic eful de manevr care i-a confirmat aceast informa ie pe care a
transmis-o efului Centrului Logistic Servire Clien i de la CZM Bucure ti, apoi s-a deplasat
împreun cu eful Postului Reviziei de Vagoane Târgovi te, la locul evenimentului cu un
mijloc auto;
a consemnat c solicitarile referitoare la personalul MC de pe convoiul r mas defect au fost
verbale i nu în scris.

Din cele consemnate în scris de eful de Serviciu Organizare Program i Analize Dispecerat,
se re in urm toarele:
- în conformitate cu organizarea actual al SNTFM „CFR Marf ”- SA, serviciul de activitate
local pe fiecare centru zonal este organizat de fiecare centru zonal în parte;
- conform dispozi iei nr.74/2011, programarea i anularea trenurilor suplimentare se face cu
aprobarea Oficiului de Program i Analiz ;
- la data de 05.07.2012 în jurul orei 15.00 a fost avizat de colegii de la S.C. Rofersped S.A. c
vagonul de Ploie ti Crâng nu a ajuns la destina ie;
- dup primirea telefonului, a sunat la operatorul programare activitate local Bucure ti al
CZM Bucure ti pentru a afla ce se întâmpl , dup care acesta i-a comunicat c ar dori s
îndrume locomotiva operator a sta iei Brazi, care era pe convoiul de Ploie ti Crâng, la sta ia
IL Caragiale;
- i-a comunicat acestuia s a tepte 5 minute pentru a lua leg tura cu eful Serviciul
Exploatare Locomotive din Central pentru a g si o alt locomotiv ;
- a discutat cu eful Exploatare Locomotive care la rându lui a discutat cu eful de Depou
Ploie ti Triaj;
- dup 10 minute a fost chemat de c tre eful Serviciul Exploatare Locomotive din Central,
care ia comunicat c a f cut rost de o locomotiv LDH 412 i echip apt , amânând revizia
tehnic a acesteia;
- din biroul efului Serviciul Exploatare Locomotive din Central a sunat la operator trenuri
locale comunicându-i c exist înc o locomotiv , c poate s o îndrume pe care vrea, la
depou se a teapt dispozi ie, de preferat ar fi LDH 412;
- dup circa 35 minute în jurul orei 16:00 eful serviciului de exploatare a venit i a
comunicat c a teapt dispozi ie, dup care a sunat la eful CLSC Bucure ti, comunicându-i
locomotiva a teapt comand de ie ire, acesta comunicând c nu mai este nevoie, decizia
de a nu scoate locomotiv apar inând CZM Bucure ti;
- nu a solicitat anularea trasei de îndrumare a locomotivei de ajutor la sta ia I.L. Caragiale,
nici scris, nici verbal i a c utat prin colegii de la Serviciul Exploatare Locomotive, s
seasc locomotiv care s circule pe aceast tras ;
Din cele consemnate în scris de operatorul III RVS din cadrul Centrului Zonal Marf
Bucure ti se re in urm toarele:
- în jurul orei 15:20, a fost contactat telefonic de c tre eful CLCS Bucure ti, care i-a dat
dispozi ie verbal , ca s -i transmit operatorului V apar inând Centrului Zonal de Marf
Bucure ti, s îndrume mijloc auto de la Postul de Revizie Târgovi te, pentru deplasarea
personalului MC de la sta ia CFR I.L. Caragiale la sta ia Târgovi te Sud;
- urmare a acestei dispozi ii, a transmis imediat, verbal, aceast dispozi ie operatorului V;
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Din cele consemnate în scris de operatorul Vagoane din cadrul Centrului Zonal Marf
Bucure ti se re in urm toarele:
- în jurul orei 15:20, a fost contactat telefonic de operatorul RVS care i-a transmis faptul c
din dispozi ia efului CLSC Bucure ti s solicite îndrumarea auto apar inând Post Revizie
Târgovi te la sta ia IL Caragiale, pentru deplasarea personalului MC de la sta ia CFR I.L.
Caragiale la sta ia CFR Târgovi te Sud;
- la ora 15:30 a transmis nota telefonic nr.2418/564 la Post Revizie Târgovi te;
- men ioneaz c în con inutul notei telefonice a scris ini ial personal MC i RTV, dar
telefonic a transmis doar personal MC, deoarece RTV nu se afla în sta ia I.L. Caragiale;
Din cele consemnate în scris de eful districtului SCB Ploie ti din cadrul CT4 PLOIE TI, se
re in urm toarele:
-

-

-

-

-

-

-

ultima dat când a verificat sabotul de deraiere S1 a fost în data de 24.05.2012, cu ocazia
verific rii condi iilor tehnice minime conform notei nr.4/1e/211/2005 din Revizoratul
General de Suguran a Circula iei i a constatat c func iona normal;
nu a fost avizat de func ionarea anormal a sabotului S1, nici de c tre eful sta iei, nici de
impiegatul de mi care, nici de electromecanicul S.C.B., nefiind întocmit nici un raport de
eveniment i nici o înscriere în acest sens;
în conformitate cu prevederile notei 4/1e/211/2005, verificarea sabotului S1 a constat în
ridicarea cheii de la cabina nr.1, descuierea lui, r sturnarea de pe in , repunerea pe in ,
încuierea lui i verificarea încuierii prin tragerea de mânerul sabotului. În urma efectu rii
acestor opera ii a rezultat c sabotul nu se ridica de pe in , deci era încuiat;
faptul c sabotul era în stare de func ionare este inclus în fraza din procesul verbal întocmit
în data de 24.05.2012 respectiv: ,,…instala ia s-a g sit în bun stare de func ionare cu
urm toarele deficien e…”, sabotul S1 nereg sindu-se în enumerarea instala iilor cu
deficien e;
explica ia faptului c la verificarea sabotului de deraiere S1 încuietoarea acestuia era
defect , respectiv bol ul (degetul) era rupt în zona filetat , o argumenteaz prin faptul c
bol ul (degetul) este confec ionat din font , i singurul element constructiv care ine sabotul
încuiat pe in . Orice ac iune manifestat prin tragerea în sus a sabotului încuiat se
manifest asupra bol ului (degetului). Verificarea dac sabotul este încuiat se face prin
încercarea ridic rii de pe in a sabotul, prin tragerea în sus de mânerul acestuia. În urma
verific rii prin tragere, cu ocazia reviziilor reviziilor efectuate de c tre personalul SCB, sau
a înterven iei altor persoane, se creeaz un joc în por iunea filetat a bol ului, care în timp
poate determina ruperea acestuia;
a fost informat de c tre electromecanicul S.C.B. asupra faptului c din cauze obiective nu
poate efectua revizia la dou luni a sabotului de deraiere S1.Aceasta este o problem a
electromecanicilor S.C.B. i a montatorilor S.C.B. care sunt nevoi i s suporte cheltuielile de
deplasare la sta iile la care prin program trebuie s verifice instala iile;
a întocmit actele nr.73/02.04.2012 i 125/06.06.2012 prin care a fost avizat conducerea
sec iei CT4 Ploie ti despre imposibilitatea efectu rii reviziei de c tre personalul din
subordinea lui;

Din cele consemnate în scris de electromecanicul II SCB din cadrul Districtul SCB Ploie ti
Est, se re in urm toarele:
- ultima verificare a sabotului de deraiere S1, a fost f cut cu ocazia reviziei lunare RET în
comisie M, L, CT din data de 21.06.2012, iar sabotul de deraiere S1 era în bun stare de
func ionare, pus pe in i încuiat;
- nu a fost avizat niciodat nici scris, nici verbal de c tre I.D.M., sau de eful sta iei despre
vreo problem în func ionarea sabotului S1;
- la comisia M, L, CT din data de 21.06.2012 verificarea sabotului încuiat pe in a f cut-o
ridicând de mânerul sabotului, acesta nu s-a ridicat, cheia neaflându-se în încuietoare.
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Sabotul de deraiere nu s-a ridicat de pe in deoarece încuietoarea sabotului nu permite
ridicarea acestuia atunci când este încuiat;
verificarea sabo ilor de deraiere necentraliza i, conform Instruc iei pentru între inerea
tehnic i repararea instala iilor de semnalizare, centralizare i bloc SCB nr. 351/1988, se
face o dat la dou luni i bianual (la ase luni);
în luna ianuarie 2012 a efectuat revizia conform Instruc iei pentru între inerea tehnic i
repararea instala iilor de semnalizare, centralizare i bloc SCB nr. 351/1988 urm toarea
revizie trebuia s aib loc în luna martie, dar nu a efectuat-o, deoarece pe distan a Ploie ti Târgovi te nu circul trenuri de c tori, iar deplasarea trebuie f cut cu microbuzul;
a întâmpinat greut i în deplasarea pentru efectuarea reviziilor, pentru faptul c nu a primit
nici dup 01.01.2012 decontarea biletelor pentru microbuz;
aceste probleme avute la deplasarea pentru efectuarea programului de lucru le-aadus la
cuno tin efului de district;

Din cele consemnate în scris de l tu ul montator agregate energetice i de transport din
cadrul Postului de Revizie Târgovi te, se re in urm toarele:
- fiind de serviciu la data de 05.07.2012, a primit telefonic de la operatorul de vagoane din
cadrul Centrului Zonal de Marf Bucure ti în jurul orei 15:35, nota telefonic nr.2418/564,
pe care a scris-o conform textului dictat de operatorul de vagoane;
- dup ce a primit nota telefonic , a informat revizorul tehnic de vagoane, iar acesta pe eful
Postului Revizie Târgovi te, care a dispus deplasarea revizorului tehnic de vagoane cu
mijlocul auto pentru preluarea personalului conform notei telefonice;
- precizeaz c în dispozi ia pe care operatorul de vagoane din cadrul Centrului Zonal de
Marf Bucure ti i-a dictat-o acesta a folosit cuvintele “preluarea personalului MC+MT”;
- precizeaz faptul c prin “preluarea personalului MC+MT” se în elege preluare personalului
mi care comercial i manevr trac iune;
Din cele consemnate în scris de operator II din cadrul Regulatorului de Circula ie Ploie ti, se
re in urm toarele:
- a fost de serviciu pe firul RC Pietro a, dup emiterea dispozi iei RC privind circula ia
trenului 37325, locomotiv DA izolat de la Ploie ti Triaj la IL Caragiale;
- în jurul orei 15:00-15:35, a fost sunat de c tre operatorul I (activitate local ) al Centrului
Zonal de Marf Bucure ti, comunicându-i c locomotiva de ajutor nu va mai circula la IL
Caragiale, urmând ca convoiul de manevr defect s r mân peste noapte pe linia
colectoare;
- a comunicat acest lucru efului de tur , care primise i el aceea i informa ie de la operatorul
I (activitate local )
Din cele consemnate în scris de eful de tur din cadrul Regulatorului de Circula ie Ploie ti, se
re in urm toarele:
- operatorul I (activitate local ) al Centrului Zonal de Marf Bucure ti a solicitat o tras
pentru circula ia unei locomotive DA izolat , de la Ploie ti Triaj la IL Caragiale, pentru un
convoi de manevr r mas defect pe linia colectoare;
- în jurul orei 15:30-15:40, operatorul I (activitate local ) al Centrului Zonal de Marf
Bucure ti a sunat i a dispus ca locomotiva DA s nu mai fie îndrumat la sta ia IL
Caragiale;
- men ioneaz c a insistat ca locomotiva de ajutor s circule la IL Caragiale, pentru c nu
avea timp s ajung la Ploie ti Crâng, unde este serviciul suspendat de la ora 16:00;
- în cele din urm locomotiva DA a fost îndrumat , conform solicit rii anterioare, la Ploie i
Crâng.
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Din cele consemnate în scris de ef birou Dispecerat din cadrul Centrului Zonal Marf
Bucure ti se re in urm toarele:
- dup ce locomotiva de pe convoi a r mas defect s-a dispus ini ial acordarea de locomotiv
de ajutor din Ploie ti Triaj i a fost solicitat i tras în acest sens;
- s-a decis de c tre organele superioare ca locomotiva de ajutor s fie îndrumat pentru alt
presta ie;
- nemaiexistând alte locomotive disponibile pentru ajutor s-a dispus ca pe locomotiva DHC
002 s se efectueze paz ;
- dispozi ia de paz a fost dat verbal de c tre operatorul I (activitate local ) al Centrului
Zonal de Marf Bucure ti c tre eful de tur din Depoul Bucure ti Triaj al Centrului Zonal
de Marf Bucure ti;
- operatorul I (activitate local ) al Centrului Zonal de Marf Bucure ti l-a avizat pe eful de
tur c va pleca o ma in pentru schimb personal M;
- men ioneaz faptul c partida M nu este în subordinea biroului dispecerat, motiv pentru care
dispozi ia a fost dat prin firul RVS din serviciul Trafic;
- schimbul personalului T la locomotivele din activitatea local , retragerile de locomotive în
activitatea local , locomotivele din activitatea local sunt atribu iile operatorul I (activitate
local ) al Centrului Zonal de Marf Bucure ti;
- nu a avut cuno tin de îndrumare a mecanicului ajutor, nu s-a dispus îndrumarea
mecanicului ajutor, dispozi ia s-a referit la „efectuare paz la DHC 002”;
- nu a avut cuno tin de dispozi ia transmis prin firul RVS c tre Postul de Revizie
Târgovi te de c tre eful Centrului Logistic Servire Clien i
- de efectuarea schimbului de personal T aflat în activitatea local dispune operatorul I
(activitate local ) al Centrului Zonal de Marf Bucure ti;
- nu a emis nici o dispozi ie referitoare la convoiul de manevr CM2.
Din cele consemnate în scris de operator II trenuri directe din cadrul Centrului Zonal Marf
Bucure ti se re in urm toarele:
- are sarcini directe în leg tur cu programarea trenurilor directe, urm rirea lor, acordarea de
locomotive de ajutor, atunci când este cazul pe linii directe s-au în sta ii CFR, alc tuirea
programului cu Centrele Zonale de Marf vecine. Convoiul de manevr CM2 din data de
05.07.2012 nu se încadreaz în domeniul de activitate al operatorului trenuri directe.
B.5.2. Sistemul de management al siguran ei
La momentul producerii accidentului feroviar, 05.07.2012, CNCF „CFR” SA în calitate de
gestionar al infrastructurii feroviare, avea implementat sistemul propriu de management al
siguran ei feroviare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i a
Ordinului ministrului transporturilor OMT nr.101/2008 privind acordarea autoriza iei de siguran
administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din România, aflându-se în posesia:
Autoriza iei de Siguran – Partea A cu nr. de identificare ASA09002 – prin care
Autoritatea de Siguran Feroviar Român din cadrul AFER confirm acceptarea
sistemului de management al siguran ei al gestionarului de infrastructur feroviar ;
Autoriza iei de Siguran - Partea B cu nr. de identificare ASB9007 – prin care Autoritatea
de Siguran Feroviar Român din cadrul AFER, a confirmat acceptarea dispozi iilor
adoptate de gestionarul de infrastructur feroviar pentru îndeplinirea cerin elor specifice
necesare pentru garantarea siguran ei infrastructurii feroviare, la nivelul proiect rii,
între inerii i exploat rii, inclusiv unde este cazul, al între inerii i exploat rii sistemului de
control al traficului i de semnalizare.
La momentul producerii accidentului feroviar, 05.07.2012, SNTFM „CFR Marf ”- SA în calitate de
operator de transport feroviar avea implementat sistemul propriu de management al siguran ei
feroviare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar i ale OMT
nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a
34

certificatelor de siguran în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar pe c ile ferate din
România i de inea:
Certificatul de siguran - Partea A cu num rul de identificare RO1120090021 prin care
Autoritatea de Siguran Feroviar Român din cadrul AFER confirm acceptarea
sistemului de management al siguran ei al operatorului de transport feroviar în conformitate
cu legisla ia na ional ;
Certificatul de siguran - Partea B cu num rul de identificare RO1220090187 prin care
Autoritatea de Siguran Feroviar Român din cadrul AFER confirm acceptarea
dispozi iilor adoptate de întreprinderea feroviar pentru a îndeplini cerin ele specifice
necesare pentru func ionarea în siguran pe re eaua relevant în conformitate cu legisla ia
na ional .
B.5.3. Norme i reglement ri. Surse i referin e pentru investigare
La investigarea accidentului feroviar s-au luat în considerare urm toarele:
norme i reglement ri
Regulamentul de Exploatare a Sec iei I.L. Caragiale – Moreni – Filipe tii de P dure – Gura
Pal ngii;
Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005, aprobat
prin ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului nr.1816 din
26.10.2005;
Instruc iuni pentru activitatea personalului de locomotiv în transportul feroviar nr.201
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construc iilor i Turismului nr.2229 din
23.11.2006;
Regulamentului de remorcare
i frânare nr.006/2005 aprobat prin OMTCT
nr.1816/26.10.2005;
Planul Tehnic de Exploatare al sta iei IL Caragiale.
surse i referin e
foaia de parcurs a locomotivei i procesul verbal de interpretare a IVMS;
procesele verbale încheiate pentru fiecare specialitate în parte de c tre membrii comisiei de
investigare;
copii ale documentelor de mi care depuse ca anexe la dosarul de investigare;
fotografii realizate imediat dup producerea accidentului de c tre membrii comisiei de
investigare;
documentele privitoare la construc ia i alc tuirea liniei colectoare I.L. Caragiale Atesta ia Gura Pal ngii, puse la dispozi ie de responsabilii cu mentenan a acestora;
declara iile scrise i chestionarele personalului audiat.
fi ele postului pentru personalul implicat;
B.5.4. Func ionarea instala iilor tehnice, infrastructurii i materialului rulant
B.5.4.1. Date constatate cu privire la locomotiv
la cabina locomotivei
robinetul mecanicului KD2 din postul A de conducere era în pozi ie de frânare total , iar
robinetul frânei directe FD1 în pozi ia „defrânat”;
robinetul mecanicului KD2 din postul B de conducere se afla în pozi ia III, iar robinetul
frânei directe FD1 în pozi ia „defrânat”;
frâna de mân era strâns ;
aparatele de indicare i înregistrare a vitezei nu erau sigilate;
lipsea capacul cofretului instala iei „Indu i”;
inversorul de mers i controlerul din postul A i B era în pozi ia „0”;
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la exteriorul locomotivei
aparatul de rulare era avariat i contorsionat;
timoneria de frân era deformat ;
de la osia nr.4 (capota mic ) partea dreapt lipsea sabotul;
cofretul DSV nu era sigilat, robinetul de izolare fiind în pozi ie deschis;
sabo ii de la osia nr.4 aveau culoarea schimbat , specific supraînc lzirii;
capacul de la bornele electrice ale presostatului compresorului de aer era desprins (nu era
fixat în uruburi).
B.5.4.2. Date constatate cu privire la vagoane
vagonul nr. 81536651447-0
- frân automat activ , frân de mân bun , schimb torul de regim manipulat în pozi ia P,
schimb tor gol/înc rcat manipulat în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 82536653869-2
- frân automat activ , frân de mân defect , schimb tor de regim i gol/înc rcat
manipulate în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536654891-6
- frân automat activ , frân de mân defect , schimb tor de regim i gol/înc rcat
manipulate în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 82536650483-6
- frân automat activ , frân de mân defect , schimb tor de regim i gol/înc rcat
manipulate în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 82536651332-3
- frân automat activ , frân de mân defect , schimb tor de regim i gol/înc rcat
manipulate în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536652816-4
- frân automat activ , frân de mân bun , schimb tor de regim i gol/înc rcat manipulate
în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536651521-2
- frân automat activ , frân de mân bun , schimb tor de regim i gol/înc rcat manipulate
în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536652908-9 (al 5-lea de la locomotiv )
- frân automat activ , frân de mân bun , schimb tor de regim i gol/înc rcat manipulate
în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536654374-2 (al 4-lea de la locomotiv )
- frân automat activ , frân de mân bun , schimb tor de regim i gol/înc rcat manipulate
în pozi ie corespunz toare;
vagonul nr. 81536656372-5 (al 3-lea de la locomotiv )
- deraiat i înclinat spre stânga în sensul de mers;
- frâna automat izolat , frâna de mân cu timoneria complet ,
- schimb toare de regim în pozi ie corespunz toare;
- robine ii frontali A.K. din cap tul spre sta ia Târgovi te rup i i cupla legare rupt ;
vagonul nr. 81536650983-5 (al 2-lea de la locomotiv )
- deraiat i pozi ionat pe peretele din partea dreapt a rambleului (fa de sensul de mers al
convoiului), avea 2 tampoane de ciocnire rupte;
vagonul nr. 81536656468-7 (primul de la locomotiv )
- deraiat i pe peretele din partea dreapt a rambleului (fa de sensul de mers al convoiului);
- 2 tampoane de ciocnire rupte,
- 1 cârlig de trac iune rupt;
- peretele lateral i peretele frontal al cutiei vagonului rupt;
- 2 cuple de legare, robine ii frontali de frân A.K. i semiacupl rile flexibile de aer rupte;
- traversa frontal rupt ;
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- peron frân de mân i balustrad rupte;
Conducta general de aer rupt între vagonul al 2-lea i al 3-lea de la locomotiv .
Ultimele 10 vagoane ale convoiului (vagoanele 3-12 de la locomotiv ) nu prezentau locuri plane
i brocuri pe suprafa a de rulare, aveau frâna automat sl bit , primul i al 2-lea vagon de la
locomotiv neputând fi verificate deoarece erau r sturnate.
La vagoanele nr.82536652908-9 (al 5-lea de la locomotiv ) i nr.82536654374-2 (al 4-lea de la
locomotiv ) s-a constatat la câte un boghiu culoarea sabo ilor u or schimbat , f urme de material
topit i deform ri termice ale sabo ilor de frân .
B.5.4.3. Date constatate cu privire la sabotul fix de deraiere S1
capacul încuietorii era fixat de corpul încuietorii prin intermediul celor 2 uruburi prev zute în
acest scop;
clapeta de protec ie a orificiului de introducere a cheii era în epenit în pozi ia „deschis” datorit
suprafe ei exterioare a capacului încuietorii, care era vopsit cu vopsea ro ie;
buza interioar a orificiului de introducere a cheii este vopsit cu vopsea ro ie i prezint 3 urme
de desprindere a stratului de vopsea uscat ;
degetul z vorului încuietorii era rupt din zona filetat (la 3 spire din filet), partea exterioar a
acestuia lipsind;
suprafa a de rupere nu are caracteristicile unei rupturi noi;
mecanismului din interiorul încuietorii prezint urme slabe de lubrifiere amestecate cu particule
de praf i urme de rugin pe verturi;

foto nr.4
B.6. Interfa a om – ma in - organiza ie
Accidentul feroviar produs la data de 05.07.2012 pe raza de activitate a Sucursalei „Centrul
Regional de Exploatare Între inere i Repara ii CF” Bucure ti, în sta ia CFR I.L. Caragiale, prin
lovirea unui autoturism la trecerea la nivel de la km 0+600, s-a datorat unei înl uiri de erori
umane, favorizate de schimb rile organiza ionale, care nu au fost înso ite de un cadru de
reglementare adecvat care s defineasc clar modul de desf urare a activit ii în aceste condi ii.
Schimb rile organiza ionale se refer la mic orarea volumului de activitate, ceea ce a condus
în mod automat la reducerea necesarului de personal i a intervalului orar în care se desf oar
activitatea acestuia, precum i la neclarit i în ce prive te necesitatea de inerii unor autoriza ii
pentru a putea utiliza anumite tipuri de instala ii i desf ura anumite opera ii.
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Punctul de pornire al lan ului cauzal l-a constituit faptul c , în condi iile defect rii
locomotivei DHC 002, partida de manevr nu a asigurat procentul de frânare necesar pentru
men inerea pe loc a convoiului de manevr CM2, care sta iona pe linia colectoare I.L. Caragiale Gura Pal ngii.
Aceasta este o eroare uman de tip ac ional, realizat la nivelul bazat pe reguli. Operatorii
umani implica i s-au adaptat la condi iile existente pe teren, care în unele locuri permiteau cu greu
accesul la vagoanele din componen a convoiului.
sarea pe linia colectoare a convoiului de manevr a reprezentat un element de noutate în
activitatea personalului implicat în gestionarea activit ii de manevr , fapt care a determinat luarea
unor decizii eronate, neexistând un model mental, exersat anterior, al deciziilor i a succesiunii
opera iilor într-o astfel de situa ie.
Îndrumarea mijlocului auto pentru preluarea personalului mi care-comercial-trac iune
înainte de terminarea programului de lucru a indus o stare de confuzie, determinând personalul
respectiv s p seasc convoiul la momentul venirii autoturismului. În plus, niciunul dintre factorii
de decizie implica i nu a prev zut aceast situa ie i nici nu s-au luat m suri pentru înlocuirea
personalului de manevr .
Chestionarea personalului a condus la concluzia existen ei unui tip informal de rela ii, care
deplasa tot centrul de putere decizional spre eful CLSC din cadrul CZM Bucure ti. Rutina de
lucru a determinat personalul din subordine s preia întocmai ceea ce dispus acesta f
a filtra
informa ia i f
a fi aten i la nuan e. Niciunul dintre factorii de decizie care au au avut cuno tin
despre p sirea convoiului de c tre partida de manevr nu se consider responsabil pentru aceast
decizie.
Au existat de asemenea alte nereguli care, de i nu pot fi interpretate ca f când parte din
lan ul cauzal ce a condus la producerea accidentului, eviden iaz un mod defectuos de desf urare a
activit ii. Încuietoarea sabotului fix de deraiere de la intrarea în sta ia CFR I.L.Caragiale dinspre
antesta ia Gura Pal ngii era defect , aceast defec iune fiind consemnat dup producerea
evenimentului.
Analiza sistemic a conjuncturii extinse în care s-a produs accidentul feroviar eviden iaz
deficien e în:
- actualizarea cadrului de reglementare în leg tur cu introducerea defini iei liniei colectoare
i cu activitatea personalului care deserve te un convoi de manevr pe o linie colectoare;
- organizarea, func ionarea i reglementarea activit ii în cadrul CZM Bucure ti.
Acestea sunt de obicei generatoare de atitudini necorespunz toare fa de sarcinile de
serviciu, pentru c sl besc tendin a de control al activit ii din partea operatorilor umani implica i în
siguran a circula iei i reduc atitudinea de prevenire a accidentelor i incidentelor feroviare.
B.7. Analiz

i Concluzii

B.7.1. Concluzii privind starea tehnic a suprastructurii c ii
Starea tehnic a suprastructurii liniilor i aparatelor de cale nu putea influen a producerea
accidentului.
B.7.2. Concluzii privind starea tehnic a locomotivei
Defectarea compresorului locomotivei nu putea influen a punerea în mi care necomandat a
convoiului, dup ce în prealabil acesta a fost oprit prin ac ionarea frânei automate i ar fi fost
asigurat contra fugirii prin strângerea num rului necesar de frâne de mân de la vagoane.
B.7.3. Concluzii privind starea tehnic a vagoanelor din compunerea convoiului de manevr
La cele 9 vagoane care nu au deraiat s-au f cut verific ri privind starea frânelor de mân
constatându-se 5 vagoane cu frâna de mân bun i 4 cu frâna de mân defect .
La celelalte 3 vagoane deraiate frânele de mân erau în stare bun , iar la vagonul nr.
81536650468-7 (primul de la locomotiv ) s-a constatat c frâna de mân era strâns , culoarea
sabo ilor era u or schimbat în „ro u”, urme de frânare pe bandaj, f locuri plane i brocuri.
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La vagoanele nr.82536652908-9 (al 5-lea de la locomotiv ) i nr.82536654374-2 (al 4-lea
de la locomotiv ) s-a constatat la câte un boghiu culoarea sabo ilor u or schimbat , f
urme de
material topit i deform ri termice ale sabo ilor de frân .
Culoarea u or schimbat a sabo ilor de frân de la al 4-lea i al 5-lea de la locomotiv nu
este un indiciu suficient care s conduc la concluzia c frâna de mân a acestor vagoane a fost
strâns corespunz tor.
B.7.4. Analiz i concluzii privind modul de producere a accidentului
Din analiza constat rilor efectuate la locul producerii accidentului feroviar, constat rilor
cute la locul în care s-a produs sc parea convoiului, a st rii tehnice a locomotivei i vagoanelor
din compunerea trenului, a fotografiilor efectuate la locul producerii deraierii, precum i a
rturiilor salaria ilor implica i, se poate concluziona c lovirea autoturismului la trecerea la nivel
de la km 0+600 de c tre locomotiva convoiului de manevr CM 2 s-a produs în urm toarele
condi ii:
- Convoiul de manevr CM2 în deplasarea sa de la antesta ia Gura Pal ngii la sta ia CFR I.L.
Caragiale a fost frânat i oprit la km 4+000, la ora 13:57, de c tre mecanicul de locomotiv
datorit unei probleme tehnice ap rut în func ionarea compresorului de aer al acesteia.
Dup oprirea locomotivei i a convoiului de manevr , mecanicul de locomotiv a efectuat
urm toarele ac iuni:
a luat m suri pentru strângerea i asigurarea frânei de mân a locomotivei;
a oprit alimentarea cu energie electric a instala iilor locomotivei;
a dispus partidei de manevr s asigure convoiul de manevr contra fugirii;
a încercat repunerea în func iune a compresorului.
- La aproximativ o or de la oprirea locomotivei (la ora 14:53) mecanicul de locomotiv a
avizat prin sta ia RTF de pe locomotiv pe IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale despre
defectarea locomotivei i totodat a solicitat locomotiv de ajutor.
- Linia colectoare dintre antesta ia Gura Pal ngii i sta ia CFR I.L. Caragiale, pe care circula
convoiul de manevr CM2 are o declivitate maxim de 13,40‰, iar în zona în care convoiul
a fost oprit la ora 13:57, declivitatea era 11,01‰ (pant în sensul de mers).
- În conformitate cu prevederile Anexei nr.6 din Regulamentul pentru circula ia trenurilor i
manevra feroviar nr.005/2005 aprobat prin OMTCT nr.1816/23.10.2005 procentul de
mas frânat pentru men inerea pe loc i pentru panta caracteristic a acestei linii este de
10%, astfel c tonajul necesar de frânat este 10% x 913 tone =91,3 rotunjit în plus la 92
tone.
- În conformitate cu prevederile Regulamentului de remorcare i frânare nr.006/2005 aprobat
prin OMTCT nr.1816/26.10.2005 i inând cont de masa frânat a vagonului tip Fals, în
cazul utiliz rii frânei de mân - 20,8 tone (valoare înscris pe acest tip de vagon) pentru a
asigura convoiul contra fugirii trebuiau strânse frânele de mân la minim 5 vagoane din
compunerea convoiului de manevr .
- În conformitate cu prevederile Cap.I art. 1.1 din Regulamentul de Exploatare a sec iei I.L.
Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura Pal ngii partida de manevr trebuia s
asigure convoiul de manevr contra fugirii prin strângerea frânelor de mân la 5 vagoane.
- La ora 15:35 din CZM Bucure ti s-a transmis nota telefonic nr.2418 adresat Postului de
Revizie Târgovi te pentru deplasarea personalului MC de la sta ia CFR I.L. Caragiale la
sta ia CFR Târgovi te. Nota telefonic a fost primit cu nr.564, în textul acesteia
men ionându-se preluarea personalului MC i MT de la sta ia CFR I.L. Caragiale la sta ia
CFR Târgovi te.
- La ora 15:10 operatorul RC din cadrul Regulatorului de Circula ie Ploie ti apar inând
CREIR Bucure ti a aprobat i transmis cu nr.39 (înregistrat de IDM al sta iei CFR I.L.
Caragiale în registrul unificat de c i libere comenzi i mi care cu nr.10) trasa pentru
circula ia trenului suplimentar nr.37325 (locomotiv izolat DA 623) Ploie ti Triaj - I.L.
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Caragiale. De la I.L. Caragiale locomotiva DA 623 urma s remorce convoiul de manevr
CM2 aflat pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura Pal ngii.
IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale a transmis dispozi ia nr.10 la posturile de macazuri nr.1 i
nr.2 în registru de comenzi existent la fiecare cabin , care a fost confirmat cu nr.13 i
respectiv nr.14.
La ora 16:40, operatorul RC din cadrul Regulatorului de Circula ie Ploie ti apar inând
Sucursalei CREIR CF Bucure ti cu nr.41 din registrul de dispozi ii RC, a transmis sta iilor
CFR Ploie ti Triaj i I.L. Caragiale anularea dispozi iei de îndrumare a trenului nr.37325
(locomotiv de ajutor).
Aceast dispozi ie a fost înregistrat de c tre IDM din sta ia CFR I.L. Caragiale în registrul
de dispozi ii RC cu nr.11, dispozi ie pe care a transmis-o la ora 16:42, cu nr.40 din registrul
unificat de c i libere comenzi i mi care acarilor de la cabinele nr.1 i nr.2, dispozi ie
înregistrat i confirmat de c tre acarii cabinelor nr.1 i nr.2 cu nr.15 i respectiv nr.16.
Anulându-se dispozi ia de îndrumare a trenului nr.37325 (locomotiva de ajutor DA623),
convoiul de manevr urma s r mân pe linia colectoare pân a doua zi.
În aceste condi ii eful de tur din depoul Bucure ti Triaj a avizat telefonic (f
a primi
dispozi ie scris de la operatorul I activitate local din cadrul CZM Bucure ti) pe mecanicul
ajutor, care urma s efectueze supravegherea locomotivei DHC 002 care, conform
programului stabilit, urma s fie remizat în sta ia CFR Târgovi te Sud dup l sarea
vagoanelor din convoiul CM2 în sta ia CFR I.L. Caragiale.
Mecanicul ajutor s-a prezentat la sta ia CFR Târgovi te Sud, de unde a fost preluat cu
mijlocul de transport pus la dispozi ie de Postul de Revizie Târgovi te al CZM Bucure ti în
conformitate cu nota telefonic primit cu nr.564/05.07.2012.
La ora 16:20 mijlocul de transport s-a deplasat spre locul unde r
sese convoiul CM2 cu
locomotiva defect , pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura Pal ngii, pentru a efectua
supravegherea acestei locomotive.
Partida de manevr a strâns frânele de mân la 3 vagoane din compunerea convoiului (fapt
reie it din declara iile acestora) în condi iile în care, pentru men inerea pe loc a convoiului
pe panta caracteristic a liniei colectoare era necesar strângerea frânelor de mân la minim
5 vagoane;
Dup efectuarea acestor opera ii mecanicul de locomotiv
i partida de manevr a
convoiului CM2 au plecat de pe convoiul de manevr
i s-au deplasat în întâmpinarea
mijlocului de transport se afla i mecanicul ajutor.
În jurul orei 16:45 în apropierea autoturismului mecanicul ajutor a preluat serviciul de
supraveghere a locomotivei DHC 002, dup care s-a deplasat la aceast locomotiv .
La urcarea pe locomotiv a observat c presiunea din conducta general i din rezervorul
auxiliar al locomotivei era 0 atm.
Mecanicul de locomotiv i partida de manevr s-au urcat în mijlocul de transport i s-au
deplasat la sta ia CFR I. L. Caragiale, unde eful de manevr a predat impiegatului de
mi care de serviciu, cheia +7 de la schimb torul de cale nr.7 din antesta ia Gura Pal ngii,
consemnând acest lucru în Regitrul unificat de c i libere comenzi i mi care, iar
magazinerul comercial a predat documentele convoiului. De la sta ia CFR I.L. Caragiale
i-au continuat deplasarea la sta ia CFR Târgovi te Sud.
Dup ce mecanicul ajutor a ajuns pe locomotiv , în timp se schimba de haine, convoiul s-a
pus în mi care. Prima reac ie a mecanicului ajutor a fost aceea de a strânge mai tare frâna de
mân a locomotivei, dup care l-a sunat pe telefonul mobil personal pe mecanicul de
locomotiv pentru a-i spune c s-a pus în mi care convoiul. Dup aceea s-a deplasat pe
platforma locomotivei spre primul vagon unde, conform declara iei lui a mai strâns frâna de
mân a acestuia. În urma acestor ac iuni convoiul nu s-a oprit.
Convoiul de manevr i-a continuat deplasarea i a întâlnit sabotul fix de deraiere S1
sturnat de pe in , a trecut prin pasajul la nivel cu calea ferat de pe DN72 (cumpenele
barierei fiind în pozi e „deschis ”), a întâlnit un autoturism pe care locomotiva convoiului
l-a acro at în partea din spate.
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Dup ce a lovit autoturismul, convoiul a intrat în sta ia CFR I.L. Caragiale, locomotiva
acestuia având autoturismul blocat între tampoane, s-a înscris pe linia 4, a talonat traversarea
cu jonc iune dubl (TJD) nr.8/6, dup care i-a continuat mersul pe linia de evitare nr.9
trecând peste opritorul fix al acesteia.
Înainte ca locomotiva convoiului s ajung în dreptul biroului de mi care, mecanicul ajutor
a s rit din aceasta pe terasamentul c ii ferate în partea dreapt a sensului de mers.
eful sta iei trafic care se afla în biroul de mi care a sunat imediat la Serviciul Unic pentru
Apeluri de Urgen 112 pentru a aviza accidentul, apoi a avizat telefonic pe eful Diviziei
Trafic din cadrul Sucursalei CREIR CF Bucure ti.

În concluzie

-

Punerea în mi care a convoiului s-a produs deoarece:
partida de manevr nu a asigurat strângerea a minim 5 frâne de mân necesare men inerii pe
loc a convoiului pentru panta caracteristic a liniei i tonajul acestuia;
s-a produs sl birea frânei automate, la aproximativ 2 ore dup oprirea convoiului în zona
pasajului la nivel de la km 4+000.
Mecanicul ajutor (care în momentul sc rii trenului executa serviciul de supraveghere a
locomotivei):
a luat m surile care depindeau de el pentru frânarea convoiului, respectând astfel
prevederile art.81 alin.1 din Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra
vehiculelor feroviare nr.005/2005;
nu a ac ionat heblul locomotivei care ar fi alimentat cu energie electric sta ia de emisie
recep ie de pe locomotiv , pentru a aviza pe IDM de serviciu din sta ia CFR I.L.
Caragiale în leg tur cu sc parea convoiului, nerespectând prevederile art. 81 alin.2 din
Regulamentul pentru circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005.
Convoiul de manevr sc pat spre sta ia CFR I.L. Caragiale ar fi trebuit, conform
reglement rilor în vigoare, s întâlneasc sabotul fix de deraiere S1 în pozi a „a ezat pe
in ”, asfel încât prin aceast pozi ie s se produc deraierea materialului sc pat i s nu se
permit intrarea acestuia în sta ie.
IDM de serviciu din sta ia CFR I.L. Caragiale nu a fost avizat de sc parea materialului
rulant de pe linia colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii, astfel încât acesta nu a dispus
acarului de la postul nr.1 închiderea bariei de la trecerea la nivel a drumului na ional DN72
cu linia colectoare.

Alte deficien e constatate cu ocazia investig rii:
mecanicul de locomotiv
- avizarea defect rii locomotivei a f cut-o la aproximativ o or dup ultima frânare (la ora
14:53) folosind sta ia RTF aflat pe locomotiv . Solicitarea locomotivei de ajutor s-a f cut
la aproximativ o or , contrar art.47(2) din Instruc iuni pentru activitatea personalului de
locomotiv în transportul feroviar, nr.201/2007 aprobat prin OMTCT nr.2229/23.11.2006,
care prevede faptul c în situa ia în care mecanicul de locomotiv nu poate remedia
neregulile ap rute în func ionarea locomotivei în cel mult 15 minute de la constatarea
acestora, va solicita locomotiv de ajutor, la cea mai apropiat sta ie, dup care poate
continua remedierea defec iunilor;
- predarea-primirea locomotivei nu s-a efectuat la locul unde se afla convoiul de manevr ;
- nu de ine permis de conducere pentru locomotiva tip LDH cu motor „CATERPILLAR”. Din
verific rile efectuate a reie it c mecanicul de locomotiv , anterior producerii accidentului a
mai condus acest tip de locomotiv (locomotiva DHC 002 a convoiului CM2 este o
locomotiv tip LDH cu motor „CATERPILLAR”). Aceast neconformitate se încadreaz ca
incident feroviar la art.8 grupa C pct.4, conform prevederilor Regulamentului de investigare
a accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei feroviare pe c ile
ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG 117/2010;
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mecanicul ajutor
- nu s-a prezentat la sta ia CFR I.L. Caragiale pentru a fi verificat la intrarea în serviciu,
nerespectând prevederile art.24(3) din Instruc iunile pentru activitatea personalului de
locomotiv în transportul feroviar nr.201/2007, care impun ca prezentarea pentru luarea în
primire a serviciului s se fac în sta ie la IDM;
- luarea în primire a serviciului s-a f cut pe teren, nu la locomotiva pe care trebuia s
efectueze paza;
eful de manevr
- nu este autorizat pentru efectuarea probei frânei automate. Aceast neconformitate se
încadreaz ca incident feroviar la art.8 grupa C pct.4, conform prevederilor Regulamentului
de investigare a accidentelor i incidentelor, de dezvoltare i îmbun ire a siguran ei
feroviare pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România, aprobat prin HG
117/2010;
- a predat cheia +7 a schimb torului de cale nr.7 din antesta ia Gura Pal ngii în condi iile în
care convoiul nu era garat în sta ia CFR I.L. Caragiale. Conform prevederilor cap.3 art.7 din
Regulamentul de Exploatare a sec iei I.L. Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura
Pal ngii predarea cheii +7 sub semn tur cu consemnarea orei în Registrul unificat de c i
libere comenzi i mi care este una dintre opera iile care se realizeaz de c tre eful de
manevr dup gararea în sta ie a convoiului;
impiegatul de mi care dispozitor
- a predat cheia +7 conduc torului manevrei în baza solicit rii verbale a acestuia înaintea
expedierii convoiului de manevr CM1 pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura Pal ngi, i
nu în baza solicit rii scrise a conduc torului manevrei, contrar prevederilor cap. 3 art.6 din
Regulamentul de Exploatare a Sec ie I.L. Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura
Pal ngii;
- a luat în primire cheia +7 de la conduc torul manevrei înainte de gararea convoiului în
sta ie, contrar prevederilor cap.3 art.7 din Regulamentul de Exploatare a Sec ie I.L.
Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura Pal ngii;
acarul de la cabina nr.1 din sta ia CFR I.L. Caragiale
- la data de 05.07.2012, la intrarea în serviciu, acarul de la cabina nr.1 nu a consemnat în
registrul de comenzi faptul c încuietoarea sabotului S1 era defect i nu a raportat în scris
acest deranjament c tre IDM dispozitor, contrar prevederilor art.22 din Regulamentul pentru
circula ia trenurilor i manevra vehiculelor feroviare nr.005/2005;
- afirma ia conform c reia a avizat verbal pe IDM de serviciu despre faptul c sabotul fix de
deraiere S1 nu se încuie, nu este confirmat de c tre IDM de serviciu;
- predarea serviciului la cabina postului de macazuri nr.1 nu s-a f cut instruc ional, motiv
pentru care a rupt o foaie din condica de comenzi de la cabina postului de macazuri nr.1 în
care consemnase predarea/primirea serviciului înainte de prezentarea la post a personalului
care urma s intre de serviciu;
electromecanicul SCB
- între inerea necorespunz toare a sabotului fix de deraiere S1, la data producerii accidentului
constatându-se c degetul z vorului încuietorii era rupt din zona filetat (la 3 spire din filet),
partea exterioar a acestuia lipsea i suprafa a de rupere nu avea caracteristicile unei rupturi
noi;
tu ul montator agregate energetice i de transport de la postul de revizie Târgovi te
- între dispozi ia transmis de operatorul vagoane din cadrul CZM Bucure ti i recep ionat
de c tre l tu ul montator agregate energetice i de transport (l tu ul LMAET) din cadrul
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Postului de Revizie Târgovi te exist o neconcordan în sensul c primul a transmis
„îndruma i auto la st. ILC pentru efectuarea deplas rii personalului MC + RTV de la st.ILC
la TGV”, iar cel de-al doilea a consemnat în scris „îndruma i auto la st. ILC pentru preluarea
personalului MC+MT de la st ILC la st.TGV Sud” - prin prescurtarea „st.ILC la TGV” se
în elege sta ia CFR I.L. Caragiale la sta ia CFR Târgovi te;
prescurtarea RTV din nota telefonic scris de operatorul vagoane este t iat cu o linie,
ceea ce înseamn c a fost anulat ;

eful de tur din depoul Bucure ti Triaj
eful de tur din depoul Bucure ti Triaj a îndrumat la sta ia CFR I.L. Caragiale pe mecanicul
ajutor care urma s efectueze serviciul de paz în sta ia CFR Târgovi te Sud pentru
locomotiva DHC 002 în baza unei dispozi ii verbale, f
a avea i o dispozi ie scris din
partea operatorului activitate local din cadrul CZM Bucure ti;
operatorul I (activitate local ) al Centrului Zonal Marf Bucure ti din cadrul SNTFM „CFR
Marf ” SA
- între serviciul OPAD i CZM Bucure ti nu exist înregistr ri scrise ale dispozi iilor care
s-au dat în leg tur cu circula ia i asigurarea locomotivei de ajutor. Toate dispozi iile au
fost verbale;
- la interfa a dintre OPAD, CZM Bucure ti i eful de tur de la depoul Bucure ti Triaj au
existat o serie de neconcordan e în comunicare astfel încât, nu a fost îndrumat locomotiv
de ajutor pentru convoiul CM2;
eful Centrului Logistic Servire Clien i din cadrul Centrului Zonal Marf Bucure ti
- nu a respectat prevederile din fi a postului, în sensul c nu a coordonat, îndrumat i urm rit
corespunz tor activitatea desf urat de personalul din structurile subordonate în sensul c
nu a dispus m suri clare în leg tur cu schimbul personalului de locomotiv , în sensul c
locomotiva DHC 002 nefiind remizat , trebuia s dispun îndrumarea unui mecanic de
locomotiv pentru schimb personal, nu îndrumarea unui mecanic ajutor pentru
supraveghere;
- nu a dispus m suri clare în leg tur cu schimbul personalului M în sensul c :
nu a dispus efului sta iei de marf Târgovi te Sud s ia m suri de îndrumare de
personal M pentru schimbul celui care urma s fie preluat de pe convoiul CM2 (dup
ora 19:00 sta ia de marf Târgovi te Sud nu mai este deservit de personal M, motiv
pentru care eful sta iei marf trebuia s primeasc dispozi ie scris pentru a asigura
personal de schimb convoiului CM2);
dispozi ia transmis operatorului V prin intermediul operatorului RVS, i ulterior
transmis în scris Postului de Revizie Vagoane Târgovi te nu con inea:
ora la care trebuia preluat personalul;
dac personalul care trebuia preluat urma s fie înlocuit cu alt personal.
B.8. Cauzele accidentului
B.8.1. Cauza direct a producerii accidentului a constituit-o neasigurarea procentului de mas
frânat necesar men inerii pe loc a convoiului de manevr CM2 aflat pe linia colectoare I.L.
Caragiale-Antesta ia Gura Pal ngii.
Factori care au contribuit la producerea accidentului
- plecarea de pe convoiul de manevr CM2 a partidei de manevr , în condi iile în care
SNTFM „CFR Marf ” SA nu a asigurat o alt partid de manevr , având în vedere faptul c
manevra convoiului CM2 nu era finalizat i acesta nu era garat pe una din liniile sta iei
CFR I.L. Caragiale, a a cum este prev zut la cap.3 art.7 din Regulamentul de Exploatare a
Sec iei I.L. Caragiale - Moreni - Filipe tii de P dure - Gura Pal ngii, avizat de AFER i
aprobat de conducerea MTCT. Plecarea partidei de manevr , a pus în pericol siguran a
circula iei pe linia colectoare I.L. Caragiale - Gura Pal ngii i în sta ia CFR I.L. Caragiale;
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sirea locomotivei convoiului de manevr CM2 de c tre mecanicul de locomotiv f
respectarea prevederilor art.12, alin.1, lit.e din Instruc iunile pentru activitatea personalului
de locomotiv
în transportul feroviar nr.201/2007, aprobat prin OMTCT
nr.2229/23.11.2006;
predarea locomotivei mecanicului ajutor pentru a o supraveghea s-a efectuat în condi iile în
care aceasta nu era remizat pe o linie special destinat într-o unitate de trac iune sau sta ie,
a cum este prev zut la art.9, alin.1, lit.e i la art.30-(1) din ,,Instruc iuni pentru activitatea
personalului de locomotiv în transportul feroviar, nr.201/2007 aprobat prin OMTCT
nr.2229/23.11.2006”;
înlocuirea mecanicului de locomotiv care deservea locomotiva convoiului CM2, cu
mecanic ajutor, care avea atribu ii de supraveghere;
pozi ia sabotului fix de deraiere S1 care, la trecerea convoiului CM2 sc pat de pe linia
colectoare I.L. Caragiale-Gura Pal ngii, se afla „r sturnat de pe in ”, contrar prevederilor:
art.170, alin.2, din Regulamentul de Exploatare Tehnic Feroviar nr.002/2000
aprobat prin OMLPTL 1186/2001;
art.35, alin.6, sec iunea a 10-a, din Regulamentul pentru circula ia trenurilor i
manevr vehiculelor feroviare nr.005/2005;
Cap.3 din Regulamentul de Exploatare a Sec iei I.L. Caragiale – Moreni – Filipe tii
de P dure – Gura Pal ngii, avizat de AFER i aprobat de conducerea MTCT.

B.8.2. Cauze subiacente
Nu au fost identificate cauze subiacente.
B.8.3. Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare.
C. Recomand ri de siguran
Destinatarii recomand rilor de siguran sunt Autoritatea de Siguran Feroviar Român ,
gestionarului de infrastructur feroviar public -CNCF „CFR” SA i operatorului de transport
feroviar de marf -SNTFM „CFR Marf ” SA
Recomand rile sunt direc ionate pentru solu ionarea urm toarelor aspecte:
1. Analizarea oportunit ii realiz rii dependen ei dintre pozi ia sabotului fix de deraiere S1
i pozi ia barierei mecanice de la pasaj km 0+600 cu instala ia de centralizare
electromecanic din sta ia CFR I.L. Caragiale.
2. Analizarea oportunit ii de completare a prevederilor din Regulamentul de remorcare i
frânare nr.006/2005 în care s se men ioneze m surile pe care trebuie s le ia mecanicul
ajutor în situa ia în care mecanicul nu se mai afl pe locomotiv sau devine inapt, iar
trenul, convoiul sau locomotiva izolat pe care efectueaz serviciu a sc pat i nu se mai
poate frâna.
3. Actualizarea cadrului de reglementare în leg tur cu definirea liniei colectoare.
4. Completarea instruc iei de manipulare a instala iilor de centralizare electromecanic din
sta ia CFR I.L. Caragiale cu prevederi privind modul de lucru în situa ia în care sabotul
fix de deraiere S1 este defect.
5. Analizarea procedurilor privind transmiterea dispozi iilor i modul lor de înregistrare
între OPAD din cadrul centralului SNTFM i CLSC Bucure ti pentru eliminarea
eventualelor ambiguit i care pot apare prin transmiterea verbal a dispozi iilor.
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Prezentul Raport de Investigare se va transmite Autorit ii de Siguran Feroviar Român ,
gestionarului de infrastructur feroviar public CNCF „CFR” SA i operatorului de transport
feroviar de marf SNTFM „CFR Marf ” SA.
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