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A.   Cerinţe generale privind proiectarea şi fabricarea vagoanelor 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 
 

 
Vagoanele livrate vor corespunde cerinţelor tehnice menţionate după cum urmează: 
 

1. DIMENSIUNILE DE GABARIT ALE MATERIALULUI RULANT 
 
Dimensiunile de gabarit ale materialului rulant corespund anexelor nr. 1.1 ÷ 1.3. 
 

2. CARACTERISTICILE CĂII DE RULARE ŞI DIMENSIUNILE PEROANELOR 
 
Căile de rulare si peroanele au următoarele caracteristici: 
 

a. Ecartament în aliniament şi în curbe este: s = 1432+10
-3  mm pentru curbe cu raza mai mare decât 300m, 

conform documentului intitulat “Instrucţia de norme si toleranţe pentru construcţia, reparaţia si 
întreţinerea căii de rulare la metrou – 314.M” 

 
b. Înclinarea transversală a şinelor în calea de rulare: 1 : 20 

 
c. Raza minimă a curbelor: 

pe linii principale  100m 
în ateliere, linii de manevră sau alte linii tehnice  50m 

 
d. Unghiul maxim de deviaţie a macazului: 

pe linii principale 1 : 9 
în ateliere, linii de manevră, tehnice şi excepţional în staţii 1 : 5 

 
e. Supraînălţarea maximă în curbe: 150mm 

 
f. Variaţia maximă a supraînălţării: 6mm/m 

 
g. Tipul şinelor: 60 kg/m sau 49 kg/m 

 
h. Lungime peron: 120 m 
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i. Înălţime peron de la suprafaţa de rulare: 1100 mm 
 

j. Declivitate maximă pe liniile principale: 45 ‰ 
 

k. Sarcina maximă pe osie: 14 tone 
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3. CARACTERISTICILE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE A 
TRENURILOR 

 
a. Alimentare 

- curent continuu din şina a treia (conf. Anexa nr. 1.4); 
- captator de curent de tip contact de jos; 

 
b. Tensiunea nominală:  750 V.c.c.+20%

-30% 
  Forma de undă are gradul de ondulaţie corespunzător unei redresări haxafazate. 
  În reţea pot apărea tensiuni de comutaţie de natură internă a căror amplitudine maximă nu va depăşi 
valoarea de 1400V cu o lăţime maximă de 0,1s şi o frecvenţă de repetiţie de 1 impuls /min. 
  În reţea pot apărea şi supratensiuni de comutaţie accidentală, prin deconectarea întrerupătorului automat 
din substaţie, cu amplitudinea maximă de 1900V. 

 
c. Tensiunea maximă la captatorul de curent 950 V.c.c. 

în timpul frânării recuperative: 
 

d. Alimentare: 
- polul “+” la şina a treia şi la firul aerian de contact; 
- polul “-“ la şinele de rulare; 

 
e. Curentul maxim absorbit din şina treia de un 
 tren cu şase vagoane la tensiunea nominală (750V.c.c.):     6000 A 

 
f. Zonele de intrerupere a continuitatii sinei a 3-a, inclusiv racordarile de la intrare/iesire nu depasesc 11 m 

lungime. Exceptie face zona staţiei Dristor 2, în zona macazurilor, unde există o  zo n ă n eutră de 6 0 m 
lungime. Din acest motiv, distanta intre captatorii de curent ai aceluiasi vagon va trebui sa fie de min. 11 
metri. 

 

4. CONDITII DE MEDIU 
 

a. Altitudine: 80 m 
 

b. Temperaturi (condiţii externe): - 25ºC  + 45ºC 
 

c. Umiditatea relativă a aerului în tunel: până la 90% la 25ºC 
 

d. Mediu cu praf, pulberi conductive, dar fără vapori corosivi, inflamabili sau explozivi, aburi, gaze sau 
substanţe active. 
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B.  Condiţii impuse pentru materialul rulant al metroului din Bucureşti  

1. CONDITII SPECIFICE PRIVIND INTEGRAREA PE TREN A INSTALATIILOR DE 
SIGURANTA CIRCULATIEI 

Echipamentele ATP – ATO imbarcate vor fi cumparate de S.C. METROREX S.A de la firma Bombardier 
Transportation Rail Control Systems si vor fi integrate in tren de catre aceasta. Furnizorul trenului va acorda 
asistenta tehnica si va colabora cu specialistii firmei Bombardier Transportation Rail Control Systems pentru 
integrarea acestor echipamente pe trenurile care urmeaza a fi livrate (Anexa 13). Montajul acestor echipamente 
se va realiza la uzina Fabricantului trenurilor. 
Tahogeneratoarele montate pe capetele osiilor vagoanelor remorca vor fi toate de acelas tip si vor fi furnizate de 
Fabricantul trenului. Specificatia acestora va fi convenita impreuna cu furnizorul sistemului ATC imbarcat. In 
cazul defectarii sistemului ATC, informatia de viteza curenta va fi preluata direct de la unul dintre 
tahogeneratoare si afisata pe vitezometrul din bord. 

2. PARAMETRII DE TRACŢIUNE SI FRÂNARE 
a. Viteza maximă: 80 km/h 

cu acceleraţie reziduală >0,1 m/s2 
 

b. Capacitatea nominală a trenului cu şase vagoane  
(cu 216 scaune standard şi 4 căl./m2 în picioare): min 1200 călători 

 
c. Acceleraţia medie la pornire (0 ÷ 25 km/h) pe o linie uscata în aliniament şi în palier,  

la sarcină nominală (4căl./m2) şi tensiune nominală (750 V.c.c.):  min 1,1 m/s2 
 

d. Variaţia acceleraţiei:  max. 1,1 m/s3  
 

e. Deceleratia medie a frânei de serviciu pentru un tren cu 8 cal./m2 pe o linie uscata  
în aliniament şi palier de la 80 km/h la 0 km/h: min. 1,1 m/s2 

 
f. Deceleraţia instantanee a frânei de urgenţă pentru un tren cu 8 cal./m2 pe o linie  

uscată în aliniament şi palier de la 80 km/h la 0 km/h: min. 1,2 m/s2 
 

g. Declivitatea căii de rulare: max. 45‰ 
 

h. Conditii de functionare la limita: 
1) Un tren format din 6 vagoane incarcat cu 6 cal./m2 va fi capabil sa functioneze continuu daca este 

defect un singur element al unui subsistem si va fi capabil de functionare continuua cu performante 
reduse cand doua elemente sunt defecte. Un element al unui subsistem poate fi  invertorul de 
tractiune, motoarele electrice de tractiune ale unui boghiu, un invertor auxiliar. 

2) Un tren format din 6 vagoane incarcat cu 6 cal./m2 va fi capabil sa remorcheze un alt tren defect 
incarcat cu 6 cal./m2 pana la statia cea mai apropiata, în scopul evacuării calatorilor din ambele 
trenuri si sa remorcheze apoi trenul defect pana la depou. 

 

 3. CERINŢE GENERALE PRIVIND FABRICAREA VAGOANELOR 
a. Lungimea trenului peste cuple:        maxim 114 m 
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b. Punctele de ridicare a caroseriilor vagoanelor la vinciuri (cu sau fără boghiuri) vor trebui să fie 
compatibile cu amplasarea sistemelor de vinciuri instalate şi aflate în exploatare la S.C. METROREX 
S.A., prezentate în Anexa nr. 11. 

 
c. Indicele de confort conf. Recomandării UIC 513 şi Raportului 18 al grupului B 153:  NVA ≤ 3 
 
d. Vagoanele sunt destinate să fie utilizate în tunel, dar la fiecare cursă dus-intors ele pot ieşi la nivelul 

solului timp de 30 minute. 
 

e. Sunt impuse echipamente de testare la bord, accesibile mecanicului şi echipamente fixe de testare 
accesibile personalului de întreţinere. 
 

f. Se cere ca construcţia diferitelor piese sau subansamble să fie executată modularizat. Construcţia 
vagoanelor trebuie să permită o înlocuire rapidă a diferitelor elemente şi o diagnosticare uşoară. 

 
g. Construcţia vagoanelor trebuie să fie concepută astfel încât personalul de întreţinere să nu intre 

niciodată în contact cu componentele electrice aflate sub tensiune. 
 
h. Se recomandă ca: 

• Intensitatea câmpului magnetic sa nu depăşească nivelul de 2 mT; 
• Nivelul interferenţelor radioelectrice şi magnetice cauzate de funcţionarea componentelor montate 

în interiorul vagonului să corespundă normelor IEC 61000 şi EN 55011 sau echivalente; 
 

i. Trenul va fi compus din şase vagoane în varianta cu 4 vagoane motoare şi 2 vagoane remorcă cu cabină 
de conducere. Trenul va fi prevăzut cu doua pantografe pentru a permite alimentarea cu energie în 
depou şi pe alte căi de rulare fără şina a treia, amplasate fiecare in axa celui de-al treilea boghiu fata de 
fiecare capat al trenului. 

 
j. Nivelul echivalent de zgomot “A” trebuie să fie sub 70 dBA în cabina de conducere şi sub 75 dBA în 

compartimentul călătorilor (cu ferestrele rabatabile închise). Măsurătorile în interior vor fi conform 
standardului ISO 3381. 

 
k. Nivelul vibraţiilor mecanice în interiorul cabinei de conducere să fie în conformitate cu directivele 

UIC-513. 
 

l. Trenul va fi echipat cu dispozitive (scări) care să permită, dacă este necesar, evacuarea călătorilor şi 
personalului în tunel – câte o scară/vagon, câte o scară în fiecare cabină de conducere. 

m. Toate inscripţiile din interiorul sau exteriorul vagoanelor trebuie să fie în limba română; Inscripţiile 
destinate publicului călător trebuie să fie în limba română şi în limba engleză (cum ar fi: textul de pe 
semnalul de alarmă, textul de pe capacul de acces la dispozitivul de deblocare de urgenţă a uşii pentru 
călători). Vor fi montate etichete de identificare pt. fiecare vagon (pe interior şi pe exterior) conţinând 
numărul vagonului. Inscripţionările pe masca frontală vor cuprinde: sigla fabricantului trenului, sigla 
Metrorex, numărul trenului, numele trenului. 

 
n. Fabricantul trebuie să prezinte un plan de mentenanţă care va conţine perioadele de rulare între revizii / 

reparaţii şi toate informaţiile menţionate în Anexa nr. 8. 
 

 4. SISTEME ELECTRICE 
a. Echipamentul de comandă al acţionării: 

- invertor trifazic pentru tensiune variabilă şi frecvenţă variabilă 
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- tehnologie IGBT 
- ventilaţia exterioară forţată a invertorului  
- comandă digitală 

 
b. Frână electro-dinamică: 

- frânare recuperativă în plaja de tensiune 600 – 950 V 
- comutare automată între frâna recuperativă şi frâna reostatică, prioritara fiind frana recuperativa. 

 
c. Motorul de tracţiune: 

 - trifazat, asincron, cu rotorul în colivie 
 - suspendat 

 
d. Sistem de protecţie la anti-patinarea si anti-blocarea rotilor: impus  

In caz de defectare, sistemul se va izola automat la nivel de boghiu. 
 

e. Tensiunea circuitelor auxiliare: 
- 110 V.c.c. (tolerante +25% / -30%) 
- 3 x 400  V, 50 Hz 

 
f. Energie auxiliară: sursă statică de tensiune; 

factorul de distorsiune va fi stabilit de fabricant în concordanţă cu caracteristicile aparatelor alimentate. 
 

g. Sistemul de comandă a trenului: microprocesor, cu elemente individuale de siguranţă 
 

h. Întrerupător principal (c.c.) : întrerupător ultrarapid 
 
 

5. BOGHIUL 
 

a. Tipul boghiului: bi-motor cu ampatament maxim de 2300 mm 

b. Roţile: monobloc 

c. Osiile montate vor fi de tip tubular şi pot fi motoare sau nemotoare. În cazul osiilor montate motoare, 

reductorul care este parte integrantă din osia montată va beneficia de aceeasi perioada de garantie ca si 

osia montata. Reductorul va fi cu o singura treapta si roti cilindrice. 

d. Alegerea profilului de rulare al rotilor va fi in concordanţă cu caracteristicile căii de rulare (cu referire la 

Instrucţia de norme si toleranţe pentru construcţia si întreţinerea căii de rulare a metroului, no.314 M 

menţionată anterior la Partea 0, § A.2.a) si este în sarcina fabricantului.  La cererea Fabricantului, S.C. 

METROREX S.A. poate pune la dispozitia acestuia profilele de rulare utilizate la materialul rulant aflat 

in exploatare. 

Eventualele neadaptări între profilul de rulare al roţilor ales de Fabricant şi profilul şinei şi care vor avea 

drept consecinţă uzuri anormale ale căii sau ale roţilor trenului vor trebui remediate de către Fabricant, 

toate eventualele acţiuni de remediere căzând în sarcina Fabricantului. Într-o asemenea situaţie, S.C. 
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METROREX S.A. este în drept să solicite remedierea situaţiei chiar şi prin înlocuirea roţilor trenurilor 

şi/sau a căii de rulare. 

In cazul constatarii de către specialiştii S.C. METROREX S.A. a unor aspecte legate de uzura anormală a 

roţilor şi/sau a căii, părţile sunt obligate ca în termen de 2 (două) săptămâni de la data constatării să 

inspecteze în comisie starea roţilor şi a căii, să studieze cauzele şi să decidă acţiunile necesare si 

termenele de remediere. 

e. In cazul utilizarii discurilor de frana, acestea vor fi confectionate din 2 jumatati, asfel incat sa fie 

posibila inlocuirea discului de frana fara depresarea rotii. 

f. Suspensia primară: arcuri elicoidale şi/sau metal-cauciuc 

g. Suspensia secundară: pneumatică, înălţime constantă a podelei la nivelul peronului (conf. Anexa 1.2 sau 

1.3) ±30mm 

h. Dispozitiv de ungerea buzei roţii: varianta cu lubrifiant fluid, impus pentru un număr de minim 5 

trenuri, pe osiile de capat ale trenului. Restul trenurilor vor fi pregătite pentru montarea instalaţiei de 

ungere (cum ar fi: suporti, conectori electrici, conexiuni de aer). 

 

6. CUPLE (APARATE DE TRACŢIUNE ŞI CIOCNIRE) 
Aparatele de cuplare de la capetele fiecărui  tren trebuie să permită interacţiunea mecanică şi pneumatică cu 
aparatele de cuplare ale trenurilor şi locomotivelor aflate în prezent în exploatare la metroul din Bucureşti 
(conf. Anexa nr. 2). 
 
Aparatele de tracţiune şi ciocnire vor fi fabricate în conformitate cu condiţiile menţionate la § 2.2.2.12 
specificate detaliat în Partea 2. 
 

7.  SISTEMUL DE FRÂNARE (DETALII IN PARTEA 1, PAR. 3.2.2.1)  
a.  Frâna de serviciu:  
Frana electrodinamica (recuperativă si reostatică) combinata cu frana cu frictiune (pneumatica). 
In cazul indisponibilitatii franei electrodinamice, sau la viteza mai mica de 3 Km/ora, frana de serviciu va 
fi frana preumatica. 
Franarea de serviciu va fi initiata de mecanicul trenului prin actionarea controlerului de bord sau de 
sistemul de control automat al trenului (ATC). 
Distanţa de frânare garantată la frânarea de serviciu, pentru un tren cu sarcină excepţională 8 cal/m2 pe o 
linie uscată, în aliniament şi palier care frânează de la V0=80 km/h va fi max. 224 m. 
Frana de serviciu va face si functia de frana de stationare la oprirea trenului, fiind comandata automat la 
viteza = 0 km/h. Frana de stationare va fi capabilă să menţină trenul cu sarcină excepţională (8 căl./m2) 
timp nelimitat, pe o cale de rulare cu declivitate de max. 45‰. 

 
  b. Frana de parcare: 
- Frână cu resort, capabilă să menţină trenul cu sarcină excepţională (8 căl./m2) cel puţin o oră, sau trenul 
fără călători timp nelimitat, pe o cale de rulare cu declivitate de max. 45‰. 

 
       c. Frana de urgenta: 
      - Frână electrodinamica combinata cu frana pneumatică aplicata la nivelul maxim 
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      Mijloace de initiere a franei de urgenta: 
Urgenta 1 Vigilenta mecanicului 
Urgenta 2 Semnal de alarma actionat de pasageri in cel mult 50 m de la plecarea 

trenului din statie 
Urgenta 3 Mecanicul cu ajutorul unei pozitii specifice a controlerului de bord  
Urgenta 4  Bucla de usi pasageri deschisa 

 
 

  d. Frâna de siguranţă:  
Frana de siguranta este definita tot ca o frana de urgenta, cu actionare electro-pneumatica si aplicata in 
ipoteza unui factor de aderenta intre roata si sina la nivelul cel mai scazut posibil. Distanta de franare 
garantata in aceste conditii de aderenta minima a fost avuta in vedere la dimensionarea circuitelor de cale 
de pe Magistralele 1, 2 , 3. 
Frana de siguranta va fi initiata de mecanicul trenului printr-o comanda separata de controlerul de bord 
(buton de franare de siguranta amplasat pe pupitrul de conducere) sau de ruperea buclei de siguranta. 
Distanţa de frânare garantată la frânarea de siguranţă, in cazul unui tren cu sarcină exceptională 8 cal/m2 pe 
o linie cu coeficientul de aderenţă specificat in Partea 1, § 1.2.6, în aliniament şi palier, care frânează de la 
V0=80 km/h va fi de max. 247 m. 

 
 

8.    CAROSERIA 
• Materialele folosite:  

Caroseria va fi executata din oţel inoxidabil, admitandu-se elemente structurale de caroserie supuse 
unor înalte solicitari mecanice care sa fie realizate din otel carbon de înaltă rezistenţă. 

 
• Vopsea şi culori: 

Trebuie prezentate la S.C. METROREX S.A. pentru aprobare (vezi Anexa nr. 4). 
 

• Acoperiri: 
Materialele folosite la acoperirile caroseriei vor fi de tip antivandalism, rezistente la murdărire si uşor 

de curăţat, cu scopul de a putea elimina urme de etichete, grafiti etc. Compoziţia acestora trebuie să 
permită spălarea cu apă şi folosirea detergentilor si a altor produse de curăţire. 

 
 
9.    AMENAJĂRI INTERIOARE ALE VAGONULUI ŞI ECHIPAMENTUL DIN   
       COMPARTIMENTUL CALATORILOR 
 

a. Podea:  
- etanşă la apă; 

- acoperită cu material anti-alunecare, care trebuie să permită spălarea cu apă când sunt folosite 

substanţe de curăţire adecvate; (vezi Anexa nr. 4). 

- podeaua va fi dreapta, fara trepte denivelate, si fara capace de vizitare a echipamentelor de sub 

podea. 

b. Uşile laterale pentru accesul călătorilor: 
- 4 pe fiecare parte, culisante în exterior 

- deschiderea uşii va fi de min. 1400 mm 
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- inaltimea usii va fi 1950 mm. 

- informaţii suplimentare în Anexa 9 

Semnalizare acustică interioara si exterioară uşi acces călători: impusa: 

- Se vor reda: anunţurile de închidere a uşilor, DVA (anunţurile vocale digitale) şi 
anunţurile de la microfonul mecanicului; 

Semnalizare optică interioara si exterioară uşi acces călători: impusa: 

- Lampile vor prezenta lumină intermitentă roşie în timpul închiderii uşilor. 

 
c. Trecerea între vagoane accesibilă călătorilor în timpul mersului trenului: lăţime 1500 mm, fara trepte 

(intercomunicaţie deschisă permanent). 
 

d. Ferestre laterale: 
- antivandalism; 
- 6 ferestre laterale/vagon, poziţionate echidistant între uşile laterale pentru accesul călătorilor; 
- partea superioară a ferestrei trebuie să fie la minimum 1,8 m înălţime de la podea; 
- ferestre laterale fixe (la partea de jos) şi rabatabile (la partea de sus) cu sistem de închidere şi 
înzăvorâre cu cheie pătrată. Design-ul ferestrelor rabatabile va fi prezentat spre aprobarea S.C. 
METROREX S.A.  

 
f. Sistemul de ventilaţie: 

- ventilaţie forţată (EN 14750-1), combinata cu ferestre rabatabile la partea superioara. 
  

g. Acoperiri: antivandalism şi rezistente la murdărire, uşor de curăţat, cu scopul de a elimina etichete, 
grafiti etc. a căror compoziţie să permită spălarea cu apă şi folosirea unor substanţe adecvate de curăţire; 
(Anexa nr. 4). 

 
h. Scaune: 

- 36 scaune individuale dispuse longitudinal, montate în consolă. Bancheta formată din 6 scaune va 
fi amplasată pe peretele lateral al vagonului în zona dintre uşile de acces călători; 

- antivandalism şi rezistente la murdărire, uşor de curăţat, cu scopul de a elimina etichete, grafiti 
etc. a căror compoziţie să permită spălarea cu apă şi folosirea unor substanţe de curăţire adecvate; 
(Anexa nr. 4). 

 
i. Locuri pentru doua carucioare de handicapati: fiecare tren trebuie sa fie amenajat cu doua locuri pentru 

calatori care folosesc carucior pentru handicapati, în imediata vecinătate a cabinei de conducere. (vezi 
Anexa nr. 4). 

 
j. Bare de mână curentă: din oţel inoxidabil cu suprafaţa prelucrată la perie şi fără riscuri pentru călători, 

permiţând unui număr de călători să păstreze o poziţie stabilă; (vezi Anexa nr. 4). 

Sistemul de bare de susţinere orizontale si verticale va fi dimensionat şi poziţionat pentru functionalitate 
si accesibilitate maxima, permitand sprijinul oricarui pasager in picioare aflat in orice punct al 
vagonului. 

Propunerea Fabricantului privind numarul, forma si pozitionarea barelor de sustinere pentru calatori va 
fi supusa aprobarii S.C. METROREX S.A. 

k. Mânerele de susţinere pentru călatori vor fi gri, prevăzute cu spaţii pentru reclame si vor fi in numar de 
minim 240 buc/tren. Forma si numarul acestora va fi aprobata de S.C. METROREX. 
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l. Iluminat:  
- iluminat normal min. 250 lux la 1,2 m deasupra podelei, conf. UIC 555; 
- iluminat de siguranţă min. 50 lux la 1,2 m deasupra podelei, pentru cel puţin o oră, conf. UIC 555; 

(vezi Anexa nr. 4). 
 

m. Sistem de informare a călătorilor (în interiorul vagonului): Instalaţie audio-video conf. Anexa nr. 4 
 

n. Sistem de comunicaţii de urgenţă (călători – mecanic): impus. Butoanele de acţionare ale semnalelor de 
alarmă din interiorul vagoanelor vor fi prevăzute cu capac de protecţie împotriva acţionării accidentale. 

 
 

10.    ECHIPAMENTUL DIN CABINA DE CONDUCERE 
Echipamentul din cabina de conducere trebuie să asigure o conducere sigură şi controlul trenului de catre un 
singur mecanic. Cabina de conducere trebuie să fie amenajată cu un sistem de acces sigur care să prevină 
patrunderea in cabina a persoanelor neautorizate. 
Pupitrul de conducere va fi prevazut cu un sistem sigur de inzavorare care va bloca orice actionare neautorizata 
a comenzilor trenului. 
 
Amplasarea şi construcţia tuturor instrumentelor şi aparatelor de control din cabina de conducere trebuie să 
corespundă standardului ISO 2631-1, regulilor ORE B 153 şi directivelor UIC 617-3 şi UIC 651. Nivelul 
intensităţii câmpului magnetic in interiorul cabinei trebuie să fie sub 2 mT. 
 
Amplasarea şi construcţia scaunului mecanicului trebuie să corespundă directivelor UIC 651. Scaunul 
mecanicului va fi plasat în zona centrala a cabinei de conducere. 
Cu caracter informativ, în Anexa nr. 3 Fabricantul va prezenta o descriere generală a cabinei de conducere. 
 
Propunerea Fabricantului referitoare la amenajarea generala a cabinei de conducere va fi supusa aprobarii S.C. 
METROREX S.A. 
 
 Cabina de conducere va beneficia de cel putin urmatoarele dotari: 

 
1. Echipamentele de comanda si semnalizare necesare conducerii trenului 
 
2. Sistemul de înregistrare a parametrilor de rulare ai vagonului 
3. Sistemul de siguranţă a circulaţiei  

 
4. Echipamente de comunicaţii radio: 

a. - 1 buc. statie radio mobilă cu functionalitate perfect compatibila cu sistemul de 
radiocomunicatii in functiune pe Magistralele 1, 2 si 3 (preferabil Motorola GM340) 

b. - 1 buc. statie radio portabila, inclusiv încărcătoare alimentate de la instalaţia electrică a 
trenului. Aceste statii vor fi montate fie în panou, fie pe bord, poziţia de montaj urmand a fi 
stabilită impreuna cu S.C. METROREX S.A. Parametri tehnici şi funcţionali ai acestor statii 
radio vor fi compatibili cu cei ai staţiilor radio mobile de pe trenurile aflate in exploatare si vor 
fi perfect compatibili cu sistemul de radiocomunicatii in functiune pe Magistralele 1, 2 si 3) 
(preferabil: Motorola CP180, VHF, 1-5W, 12,5/25kHz, cu tastatură numerică şi afişaj şi cu 
modul Smartrunk). 

 
9. Climatizare (aer condiţionat): în conformitate cu UIC 553, 651 
10. Scaun rabatabil suplimentar: 1 buc. 
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11. Uşile cabinei:  
a. Uşă către compartimentul călătorilor 
b. Uşă pe fiecare latură a cabinei pentru ieşirea pe peron 

 
12. Iluminatul exterior: 

a. semnalizare frontală:  

• 2 lămpi  sub parbrizul cabinei pe partea stângă şi pe partea dreaptă a peretelui frontal 

al cabinei 

• caracteristicile de funcţionare şi fotometrice conf. directivelor UIC 534, instalare 

conf. Anexa nr.4; 

b. semnalizare “fine de tren” (roşu) 

• 2 lămpi de tipul „cu LED-uri” sub parbrizul cabinei, pe partea stângă şi pe partea 

dreaptă a peretelui frontal al cabinei 

• caracteristicile de funcţionare şi fotometrice conf. Anexa nr. 4 

13. Iluminatul interior: 
a. iluminat cu intensitate reglabilă între 0 şi 250 lux 

b. iluminare locală a pupitrului de comandă pentru a permite citirea, cu ajutorul unui spot de 

lumină direcţionată 

c. iluminatul de siguranţă trebuie sa se mentina cel puţin o oră la nivelul de 250 lux, masurat la 

1,2 m deasupra podelei  

14. Indicatorul destinaţiei:  

a) cate 1 buc la fiecare capăt al ramei, montat într-un loc vizibil pentru orice călător aflat pe 
peron, să fie vizibil de la o distanţă de cel puţin 30m; matrice 20x208 LED-uri, text culoare 
galbenă pe fond negru; instalare conform Anexa nr.4 

b) cate 2 buc. pe fiecare latura a trenului, amplasate la vagoanele 2 si 5 montat într-un loc vizibil 
pentru orice călător aflat pe peron, să fie vizibil de la o distanţă de cel puţin 10m si un unghi de 
minim 150°, text culoare galbenă pe fond negru; instalare conform Anexa nr.4 

 
15. Claxon: cate 1 buc la fiecare capăt al trenului 

 
16. Echipament de stingere incendiu: două stingătoare de 6 litri (tip orice fel de incendiu) conf. STAS 

4918-76 sau echivalent şi suporţii pentru montarea lor în loc accesibil. 
 

17. Prevederea unui spaţiu în cabina de conducere pentru genţile mecanicilor (sub pupitrul de conducere). 
 
 

11.    CERTIFICAT DE OMOLOGARE ELIBERAT DE AFER 
Fabricantul este răspunzător pentru omologarea, pe cheltuiala sa, a tipului de tren în conformitate cu prevederile 
O.M.T.290/2000 (Ordinul ministrului transporturilor). 

Punerea în circulaţie cu călători a trenurilor este condiţionată de prezentarea de fabricant a agrementului tehnic 
/ certificatului de omologare valabil. 
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12.    CERINŢE PRIVIND MATERIALELE UTILIZATE 
Toate materialele folosite pentru proiectarea şi fabricarea vagoanelor trebuie să corespundă normelor europene 
(EN) şi standardelor internaţionale, din punct de vedere al emisiunilor toxice, fumului şi combustiei. 

Fabricantul se va angaja să prezinte toate certificatele pentru a arăta că materialele folosite corespund cu 
standardele europene. 

Fabricantul se va angaja să prezinte o declaraţie în care să afirme că toate componentele vagonului folosite nu 
conţin azbest. 

Informaţii suplimentare se găsesc în Anexa nr. 5. 

 

13.    ALTE CERINŢE 
Fabricantul trebuie să garanteze fabricarea şi livrarea tuturor pieselor de schimb pentru tot ciclul de viaţă 
(perioada de exploatare) a trenurilor. 
 
Constructia trenurilor trebuie să permită: 

- Spălarea în instalaţiile automate de spălare aflate in exploatare la S.C. METROREX S.A.( caroseria 
trebuie să fie adaptată pentru spălarea exterioară în instalaţia automată de spălare folosind substanţe 
uzuale pentru curăţire care se găsesc în comerţ),  

- Ridicarea caroseriei folosind vinciurile aflate in exploatare la S.C. METROREX S.A (Anexa 11). 
- Alimentatrea cu aer comprimat şi tensiune înaltă din surse exterioare în depou (atelier), 
- Strunjirea pentru reprofilarea roţilor să se poată face fără demontarea boghiului şi trenului de roţi pe 

strungurile ingropate aflate in exploatare la S.C. METROREX S.A. 
 

14.    GARANŢII 
Ciclul de viaţă (durata de viaţă) a vagonului trebuie să fie de minim 30 ani. 
 
Fabricantul trebuie să garanteze cel puţin următoarele perioade de garanţie: 
 

a. Caroseria: 
minimum 180 luni sau 2.250.000 km de la data punerii în exploatare 

 
b. Cadrul boghiului: 

minimum 72 luni sau 900.000 km de la data punerii în exploatare 
 

c. Trenul de roţi montat, inclusiv reductorul (in cazul osiei montate motoare) şi lagărele de osie cu 
rulmenţi: 

minimum 60 luni sau 750.000 km de la data punerii în exploatare 
 

d. Toate celelalte repere si subansamble, cu exceptia consumabilelor: 
minimum 36 luni sau 450.000 km de la data punerii în exploatare 
 

15.    DOCUMENTATIA TEHNICA SI INSTRUCTIUNILE DE EXPLOATARE 

15.1. Principii 
Fabricantul va furniza documentaţii cuprinzătoare pentru următoarele: 
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- verificarea condiţiilor de utilizare si exploatare, 

- instructiuni de exploatare şi întreţinere, 

- organizarea reviziilor periodice, 

- analizarea cauzelor incidentelor şi rezolvarea rapidă a acestora, 

- identificarea pieselor de schimb. 

Documentaţia este împărţită în: 
- studiile si documentaţia de fabricatie, 

- documentatia de intretinere si exploatare, 

- documentaţia logistica. 

15.2. Studiile şi documentaţia de fabricaţie 
Această parte cuprinde toate documentele elaborate de Fabricant în timpul fazelor de proiectare şi de producţie. 
 
Aceste documente descriu aspectele tehnice ale materialului rulant şi sunt în general desene de ansamblu, 
precum şi desene ale componentelor ansamblului (vederi, secţiuni, toleranţe, cote de reparaţii) şi specificaţii 
tehnice despre diferite piese ale trenului. 
 
Livrarea documentaţiei de execuţie (fabricaţie) a subansamblelor principale (indiferent de Fabricant)  ale 
trenului va fi conditie de recepţie a primului tren. Documentatia va include si documentatia integrata a 
sistemului ATC. 
 
Deasemenea, livrarea completă a datelor şi a certificatelor referitoare la fabricaţia osiilor, roţilor, boghiurilor şi 
reductoarelor va fi condiţie de recepţie pentru fiecare tren în parte. 
 

15.3. Documentaţia de întreţinere si exploatare 
Această parte a documentaţiei trebuie să permită întregului personal de întreţinere să întreţină materialul rulant. 
Fabricantul se obliga sa modifice gratuit oricare din documentatiile proiectului, in urmatoarele cazuri: 

• Constatarea ulterioara a unor erori si/sau deficiente de proiectare sau fabricatie; 
• Modificarea ulterioara de catre Fabricant si/sau subfurnizorii acestuia a tehnologiei de 

intretinere/exploatare; 
 
Această documentaţie este împărţită în 6 manuale: 
 
Manualul caracteristicilor generale (MGC) 
MGC grupează în format sintetic (max.100 pag.) toate informaţiile utile pentru a cunoaşte materialul rulant. 
Acesta este un document de prezentare generală cu text şi ilustraţii. Acesta dă o descriere globală a trenului şi 
listele principalelor caracteristici, performanţele, funcţiunile şi aspectele de tehnologie. 
Manualul de descrierea funcţiunilor (MFD) 
MFD grupează toate informaţiile utile pentru a descrie şi a explica derularea fiecărei funcţiuni şi echipamentul 
asociat. MFD conţine texte, desene, diagrame sinoptice şi logice. Este organizat pe funcţiuni. Poate fi folosit ca 
parte a materialelor pentru instruire. 
Manualul pentru întreţinerea trenului (MTM) 
MTM grupează toate informaţiile utile pentru a executa întreţinerea trenului. Este destinat în mod special 
personalului de mentenanaţă. Informaţiile incluse în acest manual trebuie să fie suficiente pentru a efectua 
sarcinile de mentenanţă de nivelele doi şi trei.  
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Manualul cuprinde descrierea tuturor sarcinilor inclusiv mijloacele necesare, diferitele valori de reglare, piesele 
de schimb şi condiţiile de siguranţă. Conţine texte şi ilustraţii şi este împărţit în trei părţi principale: 

a. Planul de mentenanţă, 

b. Sarcini preventive, 

c. Lista lucrărilor organizate periodic, ceea ce înseamnă: 

- descrierea fiecărei sarcini, 

- lista pieselor de schimb şi consumabilelor, 

- sarcini corective, 

- lista sarcinilor de înlocuire a echipamentului, 

- descrierea fiecărei sarcini, 

- diagrame logice de localizare şi reparare a defectelor. 

a. demontare şi reinstalare, 

Manualul pentru întreţinerea echipamentului (MEM) 
MEM grupează toate informaţiile utile pentru a executa întreţinerea echipamentului înlocuit. Este destinat în 
mod special personalului de întreţinere. Informaţiile cuprinse în acest manual trebuie să fie suficiente pentru a 
efectua sarcinile de mentenanţă la nivelul patru. 
Manualul cuprinde descrierea tuturor sarcinilor inclusiv mijloacele necesare, diferitele valori de reglare, piesele 
de schimb şi condiţiile de siguranţă. Conţine texte şi ilustraţii şi este împărţit în trei secţiuni: 

b. procedura de reglaj, 

c. procedurile de testare. 

Manualul de exploatare (OM) 
OM grupează toate informaţiile necesare pentru personanul de conducere a trenului în vederea manipulării 
instalaţiilor îmbarcate şi conducerii trenului. Pentru a micşora timpii de imobilizare în caz de defecţiuni, vor fi 
prezentate şi proceduri de acţionare în cazul apariţiei unor tipuri de defecte, în vederea deplasării trenului către 
depou, prin forţe proprii sau remorcat şi eliberarea tunelului pentru circulaţie. 

15.4. Documentaţia logistică 

Catalogul pieselor de schimb (CSP) 
CSP grupează informaţiile utile pentru a descrie diferitele piese de schimb. Este destinat în mod special 
personalului magaziei. Informaţiile cuprinse în acest manual trebuie să fie suficiente pentru a identifica, a 
localiza, a cunoaşte componentele, cantitatea, sub-furnizorul, codul de produs al sub-furnizorului. 
Acest manual cuprinde toate ilustraţiile (echipament şi componente) şi referinţe (piese de schimb şi furnizor) 
pentru a uşura activitatea magaziei. Este compus în principal din ilustraţii şi tabele. Disponibilitatea pieselor de 
schimb va fi asigurata de Fabricant pentru intreaga durata de viata a trenului (30 ani). 
 
Livrarea documentaţiei de intretinere si exploatare se va face obligatoriu inainte de livrarea primului tren. 
 

Această parte a documentaţiei cuprinde toate documentele tehnice privind sculele, bancurile de probe, software 
şi informaţiile specifice despre produsele si echipamentele folosite pentru întreţinere. 
 

15.5. Cerinţe 
Toată documentaţia listată mai sus trebuie să fie furnizată în limba română şi limba engleză sub forma de: 

- documente pe suport de hârtie, 
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- documente pe suport electronic: 

- in format Microsoft Word pentru texte, 

- in format jpg pentru ilustraţii, 

- in format Autocad si pdf pentru desene. 

Fabricantul poate propune si alte formate electronice pentru furnizarea documentaţiei, de comun acord cu S.C. 
METROREX  S.A. 

Fabricantul va permite S.C. METROREX S.A. să pună la dispoziţie, fără a modifica preţul contractului, 
documentaţia de întreţinere şi reparaţii (specificată în capitolul 14.3), precum şi documentaţia logistică 
(specificată în capitolul 14.4) către o terţă parte desemnată de S.C. METROREX S.A. pentru prestarea 
serviciilor de întreţinere pentru bunuri. Această terţă parte (furnizorul de mentenanţă) nu va avea dreptul de a 
dezvălui respectivele informaţii altei persoane sau de a utiliza respectivele informaţii în alte scopuri decât 
prestarea serviciilor de mentenanţă pentru S.C. METROREX S.A. 
 

16. CONTROLUL TEHNIC AL FABRICAŢIEI ŞI RECEPŢII 
S.C. METROREX S.A va avea dreptul să controleze întreg procesul de fabricare la Fabricant şi la subfurnizorii 
săi (controlul materialelor şi subansamblelor, calificarea personalului, controlul documentaţiei pentru fiecare 
lucrare şi controlul final) prin inspectorii si/sau delegaţii săi şi deasemenea să facă recepţii parţiale sau finale. 

Fabricantul va suporta toate cheltuielile pentru inspectii tehnice, receptii la sediile sale si ale subfurnizorilor 
subansamblelor principale ale trenului pentru recepţii pe faze determinante de fabricatie; cel putin urmatoarele 
subansamble principale vor fi inspectate: caroserie, coridorul de intercomunicatie, cadru de boghiu si boghiu 
asamblat, osii montate, invertoare si motoare de tractiune, cuple, cabina de conducere si sistemul de usi acces 
calatori, instalatia de frana, sistemele de captare a energiei electrice (captator si pantograf), etc. 
 
Modalitatile de control, precum si lista documentelor care vor fi semnate de inspectorii si/sau delegaţii S.C. 
METROREX si ai Consultantului va fi stabilit de comun acord cu Fabricantul. In acest sens, Fabricantul va 
prezenta o propunere, la care va fi atasata si intreaga documentaţie tehnică. 
 
Recepţia de punere in functiune cu calatori a trenurilor va fi efectuată la S.C. METROREX S.A. Această 
recepţie va fi făcută după testele dinamice si va include intreg trenul, inclusiv sistemul ATC imbarcat. 
Recepţia finală se va efectua la expirarea termenului de garanţie a fiecărui tren. 
 
Informaţii suplimentare se găsesc în Partea 1, Capitolul 4, anexată.  
 

17. TRANSPORTUL VAGOANELOR DE LA FABRICANT LA S.C. METROREX  S.A. 
Fabricantul se angajează să livreze la S.C. METROREX S.A (depoul Berceni) toate vagoanele în conformitate 
cu cerinţele specificate în “Specificaţia tehnică detaliată” - Partea 3 şi Modelul de Contract anexat. 
 

18. OBSERVAŢII FINALE 
Fabricantul trebuie să răspundă la toate punctele şi cerinţele menţionate în această specificaţie tehnică, inclusiv 
anexele. 
Neîndeplinirea condiţiilor tehnice minime solicitate, in conformitate cu Anexa 10, reprezintă un risc asumat de 
către Fabricant si conduce la respingerea ofertei.  

 
 
 



Caiet de sarcini – Partea 0 
Modernizarea metroului din Bucuresti – Etapa 4 

Achizitia si punerea in functiune a 16 trenuri noi de metrou pentru deservirea retelei de metrou din Bucuresti 
 

 

 
Ref. MREX4C2121 

 
  

Pag. 20  

 

 
Anexa nr. 1.1 

 
 
Gabaritul materialului rulant la metroul din Bucureşti 
(ecartament 1432+10

 –3  mm) 
 
 
 

 
Dimensiunile gabaritului static, gabaritului dinamic şi gabaritului minim faţă de 

obstacole, în linie dreaptă 
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Anexa nr. 1.2 

 
 
Gabaritul materialului rulant la metroul din Bucureşti 
(ecartament 1432 +10 -3 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimensiunile de gabarit ale peronului şi staţiei în aliniament 
(staţie cu peroane laterale) 
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Anexa nr. 1.3 

 
 

Gabaritul materialului rulant la metroul din Bucureşti 
(ecartament 1432 +10 -3 mm) 
 
 
 
 

 
 

Dimensiunile de gabarit ale peronului şi staţiei în aliniament 
(staţie cu peron central) 
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Anexa nr. 1.4 

 
 
Poziţia captatorului de curent 
 
 
 

 
 

Poziţia captatorului de curent 
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Anexa nr. 2  

 
 
Aparate de tracţiune şi ciocnire între rame  
(Cap de cuplare la extremitatea ramei) 
 
 
 

 
 
NOTĂ:  
Înălţimea axei aparatului de cuplare este la 711± 5 mm deasupra suprafeţei de rulare pentru trenurile tip IVA 
Inălţimea axei aparatului de cuplare este la 790± 5 mm deasupra suprafeţei de rulare pentru trenurile tip BM  
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Anexa nr. 3 

 
 
Descrierea generală a cabinei de conducere 

 
Descrierea generală a cabinei de conducere este precizată în “Specificaţia tehnică detaliată” , Partea 2 - § 6.7. 
(se va completa de catre Fabricantul trenului la ofertare) 
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Anexa 4   
 
 
Caracteristicile de funcţionare şi fotometrice - conform directivelor UIC 534 
 
(se va completa de catre Fabricantul trenului la ofertare) 
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                                                                                                                                                                                                            Anexa nr. 12 
PROFILUL CAII DE RULARE PE MAGISTRALA 2 
CURBELE SI PROFILUL IN LUNG AL TRASEULUI 

(LG = PROFILUL IN LUNG) 
Nr 
crt 

Linia 1 (Berceni → Pipera) Statia Axa statiei 
(km + m) 

Linia 2 (Pipera → Berceni) 
Pozitia curbei [km] Raza 

curbei 
(m) 

Viteza 
(km/h) 

Pozitia LG 
[km + m] 

LG 
(‰) 

Lung. 
LG 
(m) 

↑=Rampa 
 
↓=Panta 

Pozitia curbei [km] Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(km/h) 

Pozitia LG 
[km] 

LG 
(‰) 

Lung. 
LG 
(m) 

↑=Rampa 
 
↓=Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Berceni            -             PIPERA 
1 - - - -0+950     -    -1+100 0.15 150 ↓ Berceni -1+048 - - - -0+875    -    -1+100 0.23 225 ↓ 
2 - - - -0+800    -    -0+950 1.2 150 ↑   - - - -0+600    -     -0+875 2.9 275 ↑ 
3 - - - -0+640    -    -0+800 3.46 160 ↑   - - - -0+500    -    -0+600 11.77 100 ↑ 
4 - - - -0+500    -    -0+640 15.4 140 ↑   - - - - - - - 
5 -0+410   -   -0+500 833 80 -0+305    -    -0+500 23.9

5 
195 ↑   -0+420    -    -0+500 1000 80 -0+325    -    -0+500 24.6 175 ↑ 

6 -0+170   -   -0+260 1000 80 -0+305    -    -0+025 3.09 330 ↑ Dimitrie 
Leonida 

0+000 - - - -0+300    -    -0+325 14 25 ↑ 

  -0+180    -    -0+270 1000 80 -0+300    -    -0+075 3.58 225 ↑ 
7 0+050    -    0+180 515 80  

0+025    -    0+925 
 
2.73
5 

 
900 

 
↑ 

  0+060    +    0+180 500 80 -0+075    +    -0+050 0 125 - 
0+200    +    0+320 505 80   0+200    -    0+320 500 80 0+050    -    0+925 2.57 875 ↑ 

  0+770    -    0+810 7142 80 
8 - - - - - - -   - - - 0+925    -    0+950 0.16 25 ↑ 
9 1+020    -    1+060 1063 80 0+925    -    1+200 4.06 275 ↓   1+010    -    1+070 961 80 0+950    -    1+160 4.87 210 ↓ 
10 1+130    -    1+170 1020 80 1+200    -    1+250 3.04 50 ↑   1+130    -    1+180 961 80 1+160    -    1+200 2.91 40 ↓ 
11 - - - 1+250    -    1+335 1.56 75 ↓ AP. PATRIEI 1+264 - - - 1+200    -    1+275 1.9 75 ↑ 
12 1+330    -    1+390 403 70 1+335    -    1+390 2 55 ↑   1+330    -    1+480 403 70 1+275    -    1+325 2.5 50 ↓ 

  1+325    -    1+375 1.8 50 ↑ 
  1+375    -    1+400 3 25 ↑ 

13 1+510    -    1+630 400 80 1+390    -    1+641 9.29 251 ↑   1+520    -    1+630 387 70 1+400    -    1+475 9.2 75 ↑ 
  1+475    -    1+500 3.04 25 ↑ 

14 - - - - - - -   - - - 1+500    -    1+640 9.4 140 ↑ 
15 - - - - - - -   - - - 1+640    -    1+660 8.25 20 ↑ 
16 - - - 1+641    -    2+435 3.12 794 ↑   - - - 1+660    -    2+425 3.04 765 ↑ 
17 - - - - - - -   - - - 2+425    -    2+450 0.24 25 ↓ 
18 2+680    -    2+780 1428 80 2+435    -    2+700 2.77 265 ↓   2+670    -    2+790 1515 80 2+450    -    2+725 3.2 275 ↓ 

2+700    -    2+760 11 60 ↓   2+725    -    2+775 16.2 50 ↓ 
19 2+950    -    3+040 1136 80 2+760    -    2+975 21.3 215 ↓   2+800    -    2+890 943 80 2+775    -    2+950 22.46 175 ↓ 

2+975    -    3+025 10.6
8 

50 ↓   2+950    -    3+000 14.3 50 ↓ 

20 - - - 3+025    -    3+200 4.49 175 ↓ P. SUDULUI 3+095 - - - 3+000    -    3+225 6.18 225 ↓ 
21 3+150    -    3+420 387 70 3+200    -    3+325 28.4

9 
125 ↓   3+150    -    3+370 316 65 3+225    -    3+350 29.93 125 ↓ 

3+325    -    3+375 14.9
6 

50 ↓   3+350    -    3+400 23.24 50 ↓ 

22 3+430    -    3+590 1349 80 3+375    -    3+610 2.8 235 ↓   3+510    -    3+590 1923 80 3+400    -    3+590 3.17 190 ↓ 
23 - - - 3+610    -    3+650 5 40 ↑   - - - 3+590    -    3+640 4.68 50 ↑ 
24 - - - 3+650    -    4+050 11.16 400 ↑   - - - 3+640    -    3+765 12.3 125 ↑ 
25 - - - - - - -   - - - 3+765    -    3+900 11.45 135 ↑ 
26 4+180    -    4+300 344 70 4+050    -    4+375 9.74 325 ↑   4+170    -    4+290 352 75 3+900    -    4+225 11.18 325 ↑ 
27 4+310   -   4+440 340 70 4+375   -   4+450 2.49 75 ↑   4+300    -    4+420 328 70 4+225    -    4+350 13.34 125 ↑ 
28 4+550   -   4+590 409 50  

4+450   -   4+750 
 
6.06 

 
300 

 
↓ 

C. BRÂNCO- 
VEANU 

4+492  
4+550   -   4+730 

 
485 

 
80 

4+350   -   4+425 5.97 75 ↑ 
4+650   -   4+810 340 70  4+425   -   4+550 2.84 125 ↓ 

  4+550   -   4+655 9.16 105 ↓ 
29 4+820   -   4+930 347 65 4+750   -   5+000 2.5 250 ↓   4+820   -   4+930 500 80 4+655   -   5+025 2.4 370 ↓ 
30 - - - 5+000   -   5+025 1.08 25 ↓   - - - 5+025   -   5+150 4.43 125 ↑ 

5+025   -   5+080 2.4 55 ↑   
31 5+110   -   5+320 335 75 5+080   -   5+300 7.1 220 ↑   5+100   -   5+320 336 75 5+150   -   5+440 5.84 290 ↑ 

5+300   -   5+450 3.6 150 ↑   
32 5+350   -   5+540 384 70  

5+450   -   6+321 
 
3.6 

 
871 

 
↓ 

  5+370   -   5+530 271 65  
5+440   -   6+345 

 
3.34 

 
905 

 
↓ 5+690   -   6+080 344 70 EROII 

REVOLUTIEI 
5+623 5+670   -   6+100 400 80 

6+100   -   6+230 400 75  6+110   -   6+250 400 75 
33 6+320   -   6+700 1429 80 6+321   -   6+800 20.7 479 ↓   6+280   -   6+760 2000 80 6+345   -   6+615 22.4 270 ↓ 
34 6+785   -   7+105 250 65 6+800   -   6+856 25.5 56 ↓   6+790   -   7+105 250 65 6+615   -   6+935 20.6 320 ↓ 

6+856   -   6+970 17.2 114 ↓   6+935   -   6+988 14.7 53 ↓ 
6+970   -   7+125 3.24 155 ↓ TINERETUL

UI 
7+195 6+988   -   7+215 3.2 227 ↓ 
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52 10+310  -  10+410 588 70 10+250  -  10+520 6.25 275 ↓   10+290  -  10+370 555 75 10+250  -  10+275 3 25 ↓ 
  10+275  -  10+420 6.65 150 ↓ 

53 10+430  -  10+510 1250 80 10+520  -  10+570 1.76 50 ↓ P. ROMANA 10+520 10+430  -  10+490 862 80 10+420  -  10+520 5.8 100 ↓ 
54 10+530  -  10+630 588 70 10+570  -  10+645 0.61 75 ↑   10+490  -  10+610 555 70 10+520  -  10+575 2.7 55 ↓ 
55 10+630  -  10+660 4166 80 10+645  -  10+695 0.36 50 ↓   10+610  -  10+630 2500 80 10+575  -  10+700 1.28 125 ↑ 
56 10+665  -  10+845 192 55 10+695  -  11+300 1.935 605 ↑   10+635  -  10+825 192 55 10+700  -  10+900 1.56 200 ↑ 
57 - - - - - - -   - - - 10+900  -  11+270 2.05 370 ↑ 

  11+270  -  11+300 0.06 30 ↑ 
58 11+440  -  11+540 1063 80 11+300  -  11+700 2.425 400 ↓   11+400  -  11+500 1000 80 11+300  -  11+635 2.67 335 ↓ 

11+540  -  11+620 526 80   11+500  -  11+610 333 70 11+635  -  11+670 6.5 35 ↓ 
11+620  -  11+790 192 55 11+700  -  11+725 0 25 -   11+640  -  11+790 192 50 11+670  -  11+700 0.8 30 ↓ 
11+790  -  11+890 526 80 11+725  -  12+100 3.01 375 ↑ P. VICTORIEI1 11+835 11+790  -  11+850 555 65 11+700  -  11+735 8.08 35 ↑ 
11+890  -  11+970 200 50   11+850  -  11+960 200 50 11+735  -  11+970 2.81 235 ↑ 

59 12+080  -  12+240 1111 80 12+100  -  12+375 7.83 275 ↑   12+060  -  12+140 1666 80 11+970  -  12+070 3.09 100 ↑ 
  12+070  -  12+100 3.33 30 ↑ 
  12+100  -  12+200 7.45 100 ↑ 

60 12+480  -  12+690 3846 80 12+375  -  12+700 7.65 325 ↑   12+460  -  12+740 2500 80 12+200  -  12+670 7.96 470 ↑ 
61 - - - 12+700  -  12+725 1.24 25 ↑   - - - 12+670  -  12+735 2.63 65 ↑ 
62 - - - 12+725  -  13+025 2.94 300 ↓   - - - 12+735  -  13+200 3.16 465 ↓ 
63 12+980  -  13+120 1851 80 13+025  -  13+250 2.79 225 ↓   13+120  -  13+250 1666 80 13+200  -  13+300 1.2 100 ↑ 

13+140  -  13+260 746 80 AVIATORILOR 13+301 
64 - - - 13+250  -  13+300 2.47 50 ↑   - - - 13+300  -  13+500 2.84 200 ↓ 
65 - - - 13+300  -  13+525 2.97 225 ↓   - - - 13+500  -  13+535 1.24 35 ↓ 
66 13+790  -  14+160 478 80 13+525  -  14+075 11.82 550 ↓   - - - 13+535  -  13+670 10.47 135 ↓ 
67 - - - 14+075  -  14+575 3.98 500 ↓   13+790  -  14+160 500 80 13+670  -  14+100 12.11 430 ↓ 
68 - - - - - - -   - - - 14+100  -  14+200 4.88 100 ↓ 
69 - - - - - - -   - - - 14+200  -  14+570 3.5 370 ↓ 
70 - - - 14+575  -  14+700 4.45 125 ↑   - - - 14+570  -  14+670 2.07 100 ↑ 
71 - - - - - - -   - - - 14+670  -  14+735 7.03 65 ↑ 
72 - - - - - - -   - - - 14+735  -  14+800 17.68 65 ↑ 
73 14+830  -  15+100 384 75 14+700  -  15+125 16.25 425 ↑   14+830  -  15+120 400 80 14+800  -  15+125 16.6 325 ↑ 
74 - - - 15+125  -  15+175 6 50 ↑   - - - 15+125  -  15+175 9.9 50 ↑ 
75 - - - 15+175  -  15+275 1.7 100 ↓   - - - 15+175  -  15+200 1.64 25 ↑ 
76 15+310  -  15+590 344 70 15+275  -  15+375 2.21 100 ↓ A. VLAICU 15+274 15+320  -  15+610 333 70 15+200  -  15+400 2.45 200 ↓ 

15+375  -  15+400 11.2 25 ↓   15+400  -  15+525 14.4 125 ↓ 
15+400  -  15+525 14.45 125 ↓   15+525  -  15+550 8.56 50 ↓ 

77 15+680  -  16+040 344 70 15+525  -  15+750 2.55 225 ↓   15+700  -  16+060 322 70 15+550  -  15+775 2.56 225 ↓ 
15+750  -  16+150 6.14 400 ↓   15+775  -  16+175 6.7 400 ↑ 

78 - - - 16+150  -  16+175 10.72 25 ↑   - - - 16+175  -  16+225 10.66 50 ↑ 
79 16+230  -  16+380 347 70 16+175  -  16+275 15.09 100 ↑   16+230  -  16+400 333 70 16+225  -  16+350 16 125 ↑ 
80 16+390  -  16+540 344 70 16+275  -  16+525 18.996 250 ↑   16+420  -  16+570 307 70 16+350  -  16+425 18.85 75 ↑ 

  16+425  -  16+525 24.67 100 ↑ 
 

81 - - - 16+525  -  16+600 14.45 75 ↑ PIPERA 16+656 - - - 16+525  -  16+575 13.2 50 ↑ 
82 - - - 16+600  -  16+700 3.14 100 ↑   - - - 16+575  -  16+720 3.8 145 ↑ 

35 - - - 7+125   -   7+250 2.84 75 ↓   - - - - - - - 
36 - - - 7+250   -   7+300 2.02 50 ↑   - - - 7+215   -   7+275 2.1 60 ↓ 
37 7+270   -   7+340 476 80 7+300   -   7+386 3.8 86 ↑   7+280   -   7+350 526 80 7+275   -   7+365 3.2 90 ↑ 
38 7+350   -   7+500 1428 80 7+386   -   7+550 6.1 164 ↑   7+360   -   7+490 1666 80 7+365   -   7+550 5.6 185 ↑ 
39 7+700   -   7+920 1666 80 7+550   -   8+150 3.12 600 ↓   7+680   -   7+900 2500 80 7+550   -   8+175 2.9 625 ↓ 
40 8+240   -   8+420 1666 80 8+150   -   8+335 10.8 185 ↓   8+120   -   8+300 2000 80 8+175   -   8+300 11.27 125 ↓ 
41 - - - 8+335   -   8+500 4.13 165 ↓ P. UNIRII 2 8+499 - - - 8+300   -   8+400 8.49 100 ↓ 
42 8+570   -   8+730 2272 80 8+500   -   8+600 1.61 100 ↓   8+550   -   8+650 909 80 8+400   -   8+535 4.57 135 ↓ 
43 - - - 8+600   -   8+675 3.56 75 ↑   - - - 8+535   -   8+670 1.78 135 ↑ 
44 8+820   -   9+090 1428 80 8+675   -   8+725 12.82 50 ↑   8+790   -   9+100 1428 80 8+670   -   8+700 0.75 30 ↑ 

8+725   -   9+175 20.81 450 ↑   8+700   -   8+770 15.91 70 ↑ 
  8+770   -   9+100 21.12 330 ↑ 

45 - - - 9+175   -   9+325 19.36 150 ↑   - - - 9+100   -   9+200 20.6 100 ↑ 
46 9+230   -   9+470 833 80 9+325   -   9+350 8.96 25 ↑   9+210   -   9+440 909 80 9+200   -   9+300 16.08 100 ↑ 

9+350   -   9+425 6.16 75 ↓   9+300   -   9+370 4.36 70 ↑ 
9+425   -   9+500 0.53 75 ↓ UNIVERSI- 9+509 9+370   -   9+570 2.4 200 ↑ 

47 9+520   -   9+615 555 70 9+500   -   9+600 4.48 100 ↑ TATE  9+490   -   9+650 1063 80 9+570   -   9+600 7.83 30 ↑ 
9+615   -   9+710 384 70 9+600   -   9+625 21.2 25 ↑   

48 - - - 9+625   -   9+775 29.48 150 ↑   - - - 9+600   -   9+800 24.35 200 ↑ 
49 9+850   -   9+925 833 80 9+775   -   9+825 17.66 50 ↑   - - - 9+800   -   9+850 12.84 50 ↑ 
50 9+925   -   10+000 909 80 9+825   -   10+050 6.52 225 ↑   9+850   -   9+922 925 80 9+850   -   10+025 6.13 175 ↑ 

  9+922   -   9+980 781 80 
51 - - - 10+050  -  10+250 2 200 ↑   - - - 10+025  -  10+250 2.04 225 ↑ 
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PROFILUL CĂII DE RULARE PE MAGISTRALA DE METROU 1+3                                                                       

CURBELE ŞI PROFILUL IN LUNG AL TRASEULUI 
(Profilul in lung = “LG” in tabel) 

                                                 
              PLANSA - B 

 
Nr 
crt 

Linia 1 (Eroilor – Dep.Militari)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Eroilor – Dep.Militari) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

     LG  
     (% ) 

Lungime 
     LG  
     (m) 

     ↑ 
 Rampa 
     ↓ 
  Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Eroilor – Dep.Militari 

1. 0+094 – 0+156 
(2+625 – 2+557) 

220 30 0+000 – 0+249 3 249 ↑ Eroilor 0+000 
(2+719) 

0+091 – 0+159 240 30 0+000 – 0+255 3 255 ↑ 

2. - - - 0+249 – 0+299 26 50 ↑   - - - 0+255 – 0+381 20 126 ↑ 
3. 0+330 – 0+432 500 80 0+299 – 0+381 18 82 ↑          
4.    0+381 – 0+445 6.3 64 ↑   0+330 – 0+432 500 80 0+381 – 0+446 9.92 65 ↑ 
5. 0+461 – 0+612 199.2 60 0+445 – 0+529 2.83 84 ↓   0+459 – 0+606 203.5 60 0+446 – 0+529 2.85 83 ↓ 
6.    0+529 – 0+779 15.96 250 ↓      0+529 – 0+781 15.86 252 ↓ 
7.          - - - 0+781 – 0+874 2.98 93 ↑ 
8. 0+811 – 0+925 350 75 0+779 – 1+270 2.97 491 ↑   - - - 0+874 – 0+904 10 30 ↑ 
9.          0+906 – 1+036 350 75 0+904 – 0+971 11.42 67 ↑ 
10.             0+971 – 1+210 2.1 239 ↑ 
11. 0+964 – 1+446 550 80       1+067 – 1+374 350 75 1+210 – 1+266 2.5 56 ↑ 
12.    1+270 – 1+642 27.35 372 ↑      1+266 – 1+411 21.53 145 ↑ 
13. 1+488 – 1+603 3000 80       1+447 – 1+563 3000 80 1+411 – 1+670 25.28 259 ↑ 
14. - - - 1+642 – 1+774 3 132 ↑   - - - 1+670 – 1+801 3 131 ↑ 
15.    1+774 – 1+974 0 200 - Politehnica 1+861 1+927 – 2+195 350 75 1+801 – 2+001 0 200 - 
16. 1+901 – 2+169 350 75              
17. 2+340 – 2+501 5000 80 1+974 – 2+983 2.48 1009 ↑   2+357 – 2+518 5000 80 2+001 – 3+001 2.51 1000 ↑ 
18. 2+726 – 2+887 5000 80       2+681 – 2+842 5000 80     
19. 3+295 – 3+470 1000 80 2+983 – 3+624 2.35 641 ↓   3+299 – 3+474 1000 80 3+001 – 3+641 2.3 640 ↓ 
20. 3+575 – 3+673 400 80 3+624 – 3+886 2.5 262 ↓ Lujerului 3+758 3+592 – 3+690 400 80 3+641 – 3+904 2.5 263 ↓ 
21. 3+880 – 4+092 3000 80       3+909 – 3+999 3000 80     
22. 4+259 – 4+601 5000 80     Gorjului 4+592 - - -     
23. 5+446 – 5+613 700 80 3+886 – 5+748 2.92 1862 ↑   4+793 – 4+932 5000 80 3+904 – 5+681 3.18 1777 ↑ 
24.          5+485 – 5+682 700 80     
25 5+682 – 5+839 700 80 5+748 – 5+858 2.5 110 ↓   5+697 – 5+854 700 80 5+681 – 5+875 2.5 194 ↓ 
26.    5+858 – 6+135 0 278 - Pacii 6+007    5+875 – 6+157 0 282 - 
27. 6+080 – 6+405 400 80 6+135 – 6+485 3 350 ↑   6+101 – 6+426 400 80 6+157 – 6+507 3 350 ↑ 
28. 6+565 – 7+023 700 80 6+485 – 6+975 3.16 490 ↓   6+587 – 7+045 700 80 6+507 – 6+997 3.16 490 ↓ 
29.    6+975 – 7+309 0 334 - Preciziei 7+133    6+997 –7+327 0 330 - 
30. 7+319 – 7+558 2000 80 7+309 – 7+573 3 264 ↑   7+336 – 7+575 2000 80 7+327 – 7+590 3 263 ↑ 
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Nr 
crt 

Linia 1 (Eroilor – Dep.Militari)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Eroilor – Dep.Militari) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

     LG  
     (% ) 

Lungime 
     LG  
     (m) 

     ↑ 
 Rampa 
     ↓ 
  Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Eroilor – Dep.Militari 

31. 7+596 – 7+835 2000 80       - - -     
32. 7+897 – 7+918 350 50 7+573 – 8+049 13.24 476 ↑   7+614 – 7+853 2000 80 7+590 – 8+067 13.8 477 ↑ 
33. 7+938 – 7+959 350 50       - - -     
34. 8+097 – 8+190 60 20 8+049 – 8+167 8.44 118 ↑   8+124 – 8+215 64.5 20 8+067 – 8+191 8 124 ↑ 
35. 8+226 – 8+317 75 20 8+167 – 8+352 24.5 185 ↑   8+248 – 8+340 75 20 8+191 – 8+372 25.1 181 ↑ 
36. - - - 8+352 – 8+450 2.2 98 ↓ Dep.Militari 8+450 - - - 8+372 – 8+450 2.2 78 ↓ 

 
 

Nr 
crt 

Linia 1 (Petrache Poenaru – Dep.Pantelimon)   Linia 2 (Petrache Poenaru – Republica) 
              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Petrache Poenaru – Dep.Pantelimon Petrache Poenaru – Republica 
1. - - - 0+000 – 0+095 3 95 ↑ Petrache 

Poenaru 
0+000 - - - 0+000 – 0+095 3 95 ↑ 

2. 0+126 – 0+154 1000 75 0+095 – 0+285 21.65 190 ↑   - - - 0+095 – 0+285 21.65 190 ↑ 
3. 0+174 – 0+202 1000 75       - - -     
4. - - - 0+285 – 0+585 3 300 ↑   - - - 0+285 – 0+585 3 300 ↑ 
5. - - - 0+585 – 0+895 6.22 310 ↓   - - - 0+585 – 0+895 6.22 310 ↓ 
6. 0+997 – 1+025 1000 75 0+895 – 1+105 12.98 210 ↓   - - - 0+895 – 1+105 12.98 210 ↓ 
7. 1+047 – 1+075 1000 75       - - -     
8. 1+284 – 1+428 198 50 1+105 – 1+343 0 238 - Grozavesti 1+195    1+105 – 1+346 0 241 - 
9.    1+343 – 1+486 4.8 143 ↑   1+281 – 1+418 202 50 1+346 – 1+486 4.91 140 ↑ 
10. - - - 1+486 – 1+791 5.4 305 ↑   - - - 1+486 – 1+791 5.4 305 ↑ 
11. - - - 1+791 – 1+891 3.11 100 ↑   - - - 1+791 – 1+891 3.11 100 ↑ 
12. - - - 1+891 – 2+071 3.69 180 ↓   - - - 1+891 – 2+059 3.69 168 ↓ 
13. 2+089 – 2+143 800 80 2+071 – 2+185 13.31 114 ↓   2+074 – 2+128 800 80 2+059 – 2+110 11.15 51 ↓ 
14. 2+231 – 2+335 250 60 2+185 – 2+387 31.34 202 ↓      2+110 – 2+235 13.31 125 ↓ 
15. 2+439 – 2+573 250 60 2+387 – 2+600 21.59 213 ↑   2+269 – 2+406 280 75 2+235 – 2+451 1.77 216 ↓ 
16. - - -       2+427 – 2+475 190 50     
17. - - - 2+600 – 2+803 3 203 ↓ Eroilor 2+719 2+560 - 2+628 240 30 2+451 – 2+803 3 352 ↓ 
18. 2+920 – 3+054 202 65 2+803 – 2+983 3 180 ↑   2+923 – 3+064 198 60 2+803 – 2+983 3 180 ↑ 
19.    2+983 – 3+285 4.17 302 ↑      2+983 – 3+285 4.17 302 ↑ 
20. - - - 3+285 – 3+481 3 196 ↓   - - - 3+285 – 3+481 3 196 ↓ 
21. 3+521 – 3+585 1000 80 3+481 – 3+743 2.63 262 ↑   3+529 – 3+607 1000 80 3+481 – 3+743 2.63 262 ↑ 
22. 3+613 – 3+684 1000 80       3+607 – 3+684 1000 80     
23. - - - 3+743 – 3+961 0 218 - Izvor 3+857 - - - 3+743 – 3+961 0 218 - 
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Nr 
crt 

Linia 1 (Semanatoarea – Dep.Pantelimon)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Petrache Poenaru – Republica) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Petrache Poenaru – Dep.Pantelimon Petrache Poenaru – Republica 

24. 3+988 – 4+218 188 60 3+961 – 4+105 14.35 144 ↓   3+986 – 4+209 192 60 3+961 – 4+105 14.35 144 ↓ 
25.    4+105 – 4+332 13.16 227 ↑      4+105 – 4+332 13.16 227 ↑ 
26. 4+502 – 4+675  154 50 4+332 – 4+747 3 415 ↓   4+493 – 4+682 150 55 4+332 – 4+747 3 415 ↓ 
27. 4+774 – 5+001 176 50 4+747 – 4+890 12.46 143 ↓   4+782 – 4+994 180 55 4+747 – 4+890 12.46 143 ↓ 
28.    4+890 – 5+007 17.02 117 ↓      4+890 – 5+007 17.02 117 ↓ 
29. 5+015 – 5+061 150 30              
30. 5+095 – 5+148 150 30 5+007 – 5+329 0 322 - P.Unirii 1 5+189 5+045 – 5+089 800 55 5+007 – 5+329 0 322 - 
31. 5+225 – 5+402 150 50 5+329 – 5+482 17 153 ↑   5+247 – 5+424 150 50 5+329 – 5+482 17 153 ↑ 
32. 5+535 – 5+845 190 60 5+482 – 5+940 3 458 ↓   5+546 – 5+836 194 60 5+482 – 5+940 3 458 ↓ 
33. - - - 5+940 – 6+227 3.15 287 ↑   - - - 5+940 – 6+227 3.15 287 ↑ 
34. 6+332 – 6+540 352 80 6+227 – 6+418 3 191 ↓   6+317 – 6+534 348 80 6+227 – 6+421 3 194 ↓ 
35.    6+418 – 6+646 18.56 228 ↓      6+421 – 6+646 18.8 225 ↓ 
36. - - - 6+646 – 6+796 0 150 - Timpuri Noi 6+726 - - - 6+646 – 6+796 0 150 - 
37. - - - 6+796 – 7+253 3 457 ↑   - - - 6+796 – 7+253 3 457 ↑ 
38. 7+520 – 8+017 279.3 75 7+253 – 7+671 20 418 ↓   7+508 – 8+027 274.4 75 7+253 – 7+671 20 418 ↓ 
39.    7+671 – 8+055 11.58 384 ↑      7+671 – 8+055 11.58 384 ↑ 
40. - - - 8+055 – 8+222 0 167 - Mihai Bravu 8+135 - - - 8+055 – 8+222 0 167 - 
41. - - - 8+222 – 8+412 3 190 ↑   - - - 8+222 – 8+412 3 190 ↑ 
42. - - - 8+412 – 8+502 6.44 90 ↑   8+434 – 8+727 2000 80 8+412 – 8+502 6.45 90 ↑ 
43. 8+573 – 8+734 1000 80 8+502 – 8+675 16.3 173 ↑      8+502 – 8+665 16.30 163 ↑ 
44. 8+774 – 9+113 800 80 8+675 – 9+168 3 493 ↑   8+774 – 9+112 800 80 8+665 – 9+155 3 490 ↑ 
45. 9+190 – 9+632 250 70 9+168 – 9+538 2.44 370 ↓   9+200 – 9+642 250 70 9+155 – 9+659 2.14 504 ↓ 
46.    9+538 – 9+638 3.35 100 ↓          
47. - - - 9+638 – 9+689 0.71 51 ↓   - - - 9+659 – 9+710 2.71 51 ↓ 
48. - - - 9+689 – 9+829 0 140 - Dristor 1 9+770 - - - 9+710 – 9+851 0 140 - 
49. - - - 9+829 – 9+912 1.69 83 ↑   - - - 9+851 – 9+934 1.69 83 ↑ 
50. 10+069 – 10+266 1000 80 9+912 – 10+516 3.83 604 ↑   10+065 – 10+261 1000 80 9+934– 10+538 3.83 604 ↑ 
51. 10+941 – 11+151 500 80 10+516 – 10+993 4.23 477 ↓   - - - 10+538-10+993 4.1 455 ↓ 
52.    10+993 – 11+162 4.1 169 ↓   11+000 – 11+154 300 70 10+993-11+158 4.93 165 ↓ 
53. 11+193 – 11+204 7000 65 11+162 – 11+281 2.79 119 ↓   11+206 – 11+280 500 55 11+158-11+287 2.78 129 ↓ 
54. 11+232 – 11+274 500 65 11+281 – 11+483 0 202 - N.Grigorescu 11+389 - - - 11+287-11+501 0 214 - 
55.    11+483 – 11+582 4.38 99 ↓      11+501-11+606 4 105 ↓ 
56. 11+503 – 11+954 250 70 11+582 – 11+861 8.98 279 ↓   11+524 – 11+955 327 70 11+606-11+739 9.12 133 ↓ 
57.    11+861 – 11+979 8.27 118 ↓      11+739-12+150 9.68 411 ↓ 
58. 12+004 – 12+299 1000 70 11+979 – 12+146 9.29 167 ↓   12+011 – 12+232 800 80     
59.    12+146 – 12+750 9.94 604 ↑   12+366 – 12+419 400 75 12+150-12+634 10 484 ↑ 
60. 12+534 – 12+703 1000 80       12+500 – 12+584 400 75     
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Nr 
crt 

Linia 1 (Petrache Poenaru – Dep.Pantelimon)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Petrache Poenaru – Republica) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Petrache Poenaru – Dep.Pantelimon Petrache Poenaru – Republica 

61. 12+787 – 12+956 1000 80 12+750 – 12+896 23 146 ↑   12+677 – 12+789 1000 80 12+634-12+851  23.14 217 ↑ 
62.    12+896 – 12+996 9.82 100 ↓   12+843 – 12+955 1000 80 12+851-12+991 9.88 140 ↓ 
63. - - - 12+996 – 13+247 0 251 - Titan 13+106 - - - 12+991-13+207 0 216 - 
64. 13+276 – 13+629 195 40 13+247 – 13+478 2.5 231 ↓   - - - 13+207-13+247 2.5 40 ↑ 
65.    13+478 – 13+838 13.60 360 ↑   13+279 – 13+635 200 50 13+247-13+498 2.5 251 ↓ 
66.             13+498-13+853 13.56 355 ↑ 
67. 13+707 – 13+970 200 60 13+838 – 14+233 2.5 395 ↓   13+719 – 13+981 200 50 13+853-14+242 2.49 389 ↓ 
68.    14+223 – 14+486 0 253 - C.Georgian 14+344 14+428 – 14+802 200 60 14+242-14+503 0 261 - 
69. 14+410 – 14+785 200 60          14+503-14+852 3.16 349 ↑ 
70.    14+486 – 15+012 3.02 526 ↑   - - - 14+852-14+902 3.1 50 ↑ 
71.          - - - 14+902-15+042 2.96 140 ↑ 
72. 15+295 – 15+450 800 80 15+012 – 15+622 5.58 610 ↓   15+324 – 15+480 800 80 15+042-15+650 5.21 608 ↓ 
73. 15+468 – 15+605 700 80       15+495 – 15+632 700 80     
74. - - - 15+622 – 15+800 0 178 - Republica 15+752 - - - 15+650-15+830 0 180 - 
75. - - - 15+800 – 15+901 1 101 ↓   15+857 – 15+867 300 50 15+830-15+938 1 108 ↓ 
76. 15+916 – 15+987 200.5 45 15+901 – 16+256 2.5 355 ↑   15+941 – 16+013 300 50 15+938-16+158 3 220 ↑ 
77. 16+036 – 16+146 300 50       16+042 – 16+118 300 50     
78. - - - 16+256 – 16+316 5.1 60 ↑   16+179 – 16+196 100 20 16+158-16+308 0 150 - 
79. 16+320 – 16+505 200 60 16+316 – 16+848 1.82 532 ↑   - - - - - - - 
80. 16+563 – 16+737 200  60       - - - - - - - 
81. 16+824 – 16+909 850 65 16+848 – 16+953 7.09 105 ↑   - - - - - - - 
82. 16+967 – 17+383 200 65 16+953 – 17+223 3 270 ↓   - - - - - - - 
83.    17+223 – 17+323 3 100 ↓   - - - - - - - 
84. 17+415 – 17+515 1000 65 17+323 – 17+592 15.62 269 ↑   - - - - - - - 
85. 17+792 – 17+952 125 30 17+592 – 17+828 3 236 ↑ Pantelimon 17+672 17+790 – 17+956 130 30 - 17+828 3 - ↑ 
86.    17+828 – 17+987 23.59 159 ↓ Int.Dep.Pant 17+952    17+828-17+987 23.59 159 ↓ 
87. - - - 17+987 – 18+057 7 70 ↓   - - - 17+987-18+057 7 70 ↓ 
88. - - - 18+057 – 18+144 3 87 ↓   - - - 18+057-18+144 3 87 ↓ 
89 - - - 18+144 – 18+300 0 156 -   - - - 18+144-18+300 0 156 - 
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Nr 
crt 

Linia 1 (Petrache Poenaru – Dristor 2)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Petrache Poenaru – Dristor 2) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Petrache Poenaru – Dristor 2 

1. 0+133 – 0+165 180 40 0+000 – 0+282 3 282 ↓ Semanat. 0+000    0+000 – 0+278 3 278 ↓ 
2. 0+178 – 0+407 190 40       0+095 – 0+391 185 60     
3.    0+282 – 0+449 14.59 167 ↑      0+278 – 0+436 14.97 158 ↑ 
4.          0+397 – 0+528 200 60     
5. 0+411 – 0+548 200 40 0+449 – 0+777 17.11 328 ↑   0+583 – 0+594 5000 60 0+436 – 0+752 17.97 316 ↑ 
6.          0+683 – 0+694 5000 60     
7. 0+750 – 0+790 5000 60 0+777 – 1+074 0 297 - Crângasi 0+963 1+008 – 1+036 250 40 0+752 – 1+021 0 269 - 
8.             1+021 – 1+085 7 64 ↓ 
9. 1+097 – 1+296 200 60 1+074 – 1+200 18 126 ↓   1+089 – 1+255 200 60 1+085 – 1+172 9 87 ↓ 
10.    1+200 – 1+436 12.38 236 ↓      1+172 – 1+399 17.50 227 ↓ 
11. 1+446 – 1+650 2000 80 1+436 – 1+561 2.67 125 ↑   1+300 – 1+619 2000 80 1+399 – 1+786 12.65 387 ↑ 
12.    1+561 – 1+887 15.40 326 ↑   1+721 – 1+851 1000 80 1+786 – 1+888 3 102 ↑ 
13. 1+783 – 1+958 1000 70 1+887 – 1+975 3 88 ↑      1+888 – 2+127 2.4 239 ↑ 
14. - - - 1+975 – 2+129 3 154 ↑   2+050 – 2+249 4000 80     
15. 2+303 – 2+626 400 80 2+129 – 2+697 3 568 ↓   2+282 – 2+525 350 70 2+127 – 2+652 3 525 ↓ 
16. 2+710 – 2+787 1000 80 2+697 – 2+802 12.38 105 ↑   - - - 2+652 – 2+747 12.51 95 ↑ 
17. - - - 2+802 – 2+936 0 134 - Basarab 1 2+835 - - - 2+747 – 2+879 0 132 - 
18. 2+973 – 3+054 600 70 2+936 – 3+054 28.36 118 ↓   2+917 – 2+999 600 70 2+879 – 2+998 28.08 119 ↓ 
19. 3+077 – 3+185 150 50 3+054 – 3+199 7.37 145 ↓   3+021 – 3+129 150 50 2+998 – 3+143 7.37 145 ↓ 
20. 3+213 – 3+360 304 75 3+199 – 3+287 1.9 88 ↑   3+159 – 3+309 300 70 3+143 – 3+231 1.9 88 ↑ 
21.    3+287 – 3+381 19.61 94 ↑      3+231 – 3+325 19.61 94 ↑ 
22. 3+466 – 3+504 310 50 3+381 – 3+584 1 203 ↓   3+386 – 3+472 700 75 3+325 – 3+529 1 204 ↓ 
23. 0+051 – 0+151 100 30 3+584 – 0+124 0 151 - G.Nord 1 3+583 

(0+000) 
   3+529 – 0+124 0 150 - 

24.          0+063 – 0+143 100 20     
25. 0+234 – 0+249 3000 80 0+124 – 0+284 3 160 ↑      0+124 – 0+284 3 160 ↑ 
26. 0+269 – 0+283 3000 80              
27. 0+351 – 0+693 350 80 0+284 – 0+530 10.73 246 ↑   0+358 – 0+700 350 80 0+284 – 0+530 10.73 246 ↑ 
28.    0+530 – 0+770 23.98 240 ↓      0+530 – 0+770 23.98 240 ↓ 
29. 0+724 – 0+808 1000 80 0+770 – 0+989 8 219 ↓   0+732 – 0+815 1000 80 0+770 – 0+989 8 219 ↓ 
30.          0+881 – 1+036 100 30     
31. 0+891 – 1+041 100 40 0+989 – 1+122 3 133 ↓ P.Victoriei2 1+090    0+989 – 1+046 4 57 ↓ 
32.          1+063 – 1+173 1200 80 1+046 – 1+143 3 97 ↑ 
33. 1+171 – 1+214 400 60 1+122 – 1+243 10 121 ↑   1+179 – 1+201 375 55     
34. 1+243 – 1+286 400 60 1+243 – 1+337 27 94 ↑   1+234 – 1+252 310 50 1+143 – 1+295 10 132 ↑ 
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Nr 
crt 

Linia1 (Petrache Poenaru – Dristor 2)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Petrache Poenaru – Dristor 2) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Petrache Poenaru – Dristor 2 

35. 1+331 – 1+508 1800 80 1+337 - 1+489 24 152 ↑      1+295 – 1+418 30 123 ↑ 
36.          1+336 – 1+541 3400 80     
37. 1+555 – 1+579 5000 80 1+489 – 1+739 2.7 250 ↑      1+418 – 1+545 25 127 ↑ 
38. 1+655 – 1+680 5000 80       - - - 1+545 – 1+765 3 220 ↑ 
39. 1+736 – 1+779 10000 80       1+733 – 1+774 5000 80     
40. 1+854 – 1+956 1250 80       1+824 – 1+909 1800 80     
41. 2+061 – 2+123 2000 80 1+739 – 2+365 2.7 626 ↓    2+017 – 2+097 1100 80 1+765 – 2+386 4.4 621 ↓ 
42. 2+192 – 2+272 1800 80        2+187 – 2+269 3400 80     
43. 2+341 – 2+389 1300 80       2+336 – 2+383 1300 80     
44.    2+365 – 2+455 3 90 ↑   - - - 2+386 – 2+476 3 90 ↑ 
45. - - - 2+455 – 2+524 3 69 ↓ St.cel Mare 2+467 - - - 2+476 – 2+545 3 69 ↓ 
46. 2+560 – 2+643 10000 80 2+524 – 2+971 3 447 ↑      2+545 – 2+991 3 446 ↑ 
47.          2+924 – 3+017 2000 80     
48. 2+884 – 2+999 3000 80 2+971 – 3+172 3 201 ↓      2+991 – 3+192 3 201 ↓ 
49. 3+294 – 3+385 1200 80 3+172 – 3+332 2 160 ↑   3+269 – 3+360 1200 80     
50.    3+332 – 3+648 3 316 ↑      3+192 – 3+594 2 402 ↑ 
51. 3+405 – 3+640 2150 80       3+408 – 3+638 2100 80     
52. 3+665 – 3+750 1000 80 3+648 – 3+964 2 316 ↓   3+661 – 3+746 1000 80 3+594 – 3+955 1.8 361 ↓ 
53.          3+857 – 3+991 310 65     
54. 3+857 – 4+035 325 70 3+964 – 4+014 5 50 ↑      3+955 – 3+997 5 42 ↑ 
55.    4+014 – 4+066 8 52 ↑      3+997 – 4+097 8 82 ↑ 
56.    4+066 – 4+150 35 84 ↑   4+019 – 4+174 550 70 4+097 – 4+163 35 84 ↑ 
57. 4+080 – 4+185 550 70 4+150 – 4+232 3 82 ↑      4+163 – 4+245 3 82 ↑ 
58.          4+217 – 4+241 5000 80     
59. 4+229 – 4+251 5000 80 4+232 – 4+314 3 82 ↓ Obor 4+250 4+318 – 4+497 400 60 4+245 – 4+327 3 82 ↓ 
60. 4+341 – 4+502 400 60 4+314 – 4+477 23 163 ↓      4+327 – 4+490 23 163 ↓ 
61.    4+477 – 4+597 4.4 120 ↓      4+490 – 4+610 4.4 120 ↓ 
62. 4+531 – 4+678 350 80       4+518 – 4+656 325 65     
63.                 
64. 4+766 – 4+851 1000 80 4+597 – 4+887 3 290 ↓   4+755 – 4+841 1000 80 4+610 – 4+904 3 294 ↓ 
65.          4+860 – 5+023 500 80     
66. 4+867 – 5+036 500 80 4+887 – 5+091 7 204 ↓      4+904 – 5+106 7 202 ↓ 
67. 5+193 – 5+217 2000 80 5+091 – 5+211 3 120 ↓   - - - 5+106 – 5+226 3 120 ↓ 
68.    5+211 – 5+291 3 80 ↑   - - - 5+226 – 5+306 3 80 ↑ 
69. - - - 5+291 – 5+386 3 95 ↓ P.Iancului 5+355 - - - 5+306 – 5+405 3 99 ↓ 
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Nr 
crt 

Linia 1 (Petrache Poenaru – Dristor 2)  
Statia 

Axa 
statiei 

(km+m) 

Linia 2 (Petrache Poenaru – Dristor 2) 
Pozitia curbei 

(km) 
Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

Pozitia curbei 
(km) 

Raza 
curbei 

(m) 

Viteza 
(Km/h) 

Pozitia 
LG 

(km+m) 

LG 
(% ) 

Lungime 
LG 
(m) 

↑ 
Rampa 

↓ 
Panta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Petrache Poenaru – Dristor 2 

70. 5+418 – 5+605 350 75       5+412 – 5+608 350 75     
71. 5+796 – 5+999 1000 80 5+386 – 6+272 1.8 886 ↑   5+629 – 5+659 500 65     
72. 6+072 – 6+132 1000 80       5+771 – 5+985 1000 80 5+405 – 6+280 4.8 875 ↑ 
73. 6+237 – 6+263 1000 80       6+028 – 6+098 1000 80     
74. 6+408 – 6+445 1000 80       6+230 – 6+256 1000 80     
75. 6+474 – 6+536 1650 80 6+272 – 6+555 27 283 ↑   6+370 – 6+410 1000 80 6+280 – 6+555 27 275 ↑ 
76.          6+448 – 6+511 2050 80     
77. 6+588 – 6+800 695 60 6+555 – 6+675 3 120 ↓ P.Muncii 6+615 6+639 – 6+763 310 50 6+555 – 6+675 3 120 ↓ 
78. 6+800 – 6+934 408 60 6+675 – 6+813 32 138 ↓      6+675 – 6+816 32 141 ↓ 
79.          6+776 – 6+904 500 65     
80. 7+061 – 7+068 4000 80 6+813 – 7+405 3 592 ↓   7+023 – 7+052 4000 80 6+816 – 7+411 3 595 ↓ 
81. 7+162 – 7+318 600 80       7+137 – 7+262 600 80     
82. 7+332 – 7+552 300 80       7+295 – 7+495 250 70     
83.    7+405 – 7+680 6.7 275 ↑      7+411 – 7+686 6.7 275 ↑ 
84. 7+642 – 7+718 300 50       7+740 – 7+770 561 50     
85.    7+680 – 7+916 3 236 ↑   7+770 – 7+790 735 50 7+686 – 7+916 3 230 ↑ 
86        Dristor 2 7+835 7+800 – 7+830 1666 80     
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RACORD N.GRIGORESCU – ANGHEL SALIGNY 
LINIA 1 

 
Nr. 
crt. 

 
Curba (m) 

 
Raza 

 
(m) 

 
Viteza  

 
(km/h) 

Supra- 
înaltare 

 
(mm) 

 
Declivitati 

 
(m) 

Valoarea 
declivitatii 

 
(‰) 

Lungime 
declivitate 

 
(m) 

Rampa  
 

Panta 
 

Sens  
de 

mers 

 
Ax statie 

 
(m) Ti Te 

1. - - - - - 091 / 121 1,49 30 

 

 N.Grigorescu 2 
(- 033) 

 
 
 

1 Decembrie 
1918 

(1211) 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolae Teclu 
(2871) 

 
 
 
 
 
 

Anghel Saligny 
(4128) 

2. 170 244 1000 80 0 121 / 208 4,38 87 
3. 282 472 800 80 50 208 / 340 23,95 132 
4. 633 715 10000 80 0 340 / 819 2 479 
5. 715 799 800 80 40 

6. 923 1142 1200 80 40 819 / 1114 19,54 295 
 7. 1114 / 1211 3 97 

8. 1211 / 1292 3 82  
 

9. 1284 1439 750 80 40 1292 / 1477 0,3 185  
10. 1439 1597 750 80 40 1477 / 1593 14,86 116 
11. 1690 1734 10000 80 0 1593 / 1904 4,66 311 
12. 1878 1912 10000 80 0 1904 / 2127 3 223 
13. 2097 2176 5000 80 0 2127 / 2383 25 256 

 14. 2200 2243 3000 80 0 
15. 2307 2467 650 80 45 2383 / 2884 2 501 

 16. 2467 2710 1000 80 30 
17. 2960 3131 2000 80 0 2884 / 3377 2,48 493 

 18. 3165 3342 1075 80 0 
19. 3363 3420 600 80 45 3377 / 3564 25,44 187 

 20. 3500 3526 10000 80 0 
21. - - - - - 3564 / 3658 18,4 94 

 
22. 3742 3748 2000 80 - 3658 / 3760 14,2 102 
23. 3988 3996 5000 80 - 3760 / 4017 5 257 
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24. - - - - - 4017 / 4161 3 144 
 

 
RACORD N.GRIGORESCU – ANGHEL SALIGNY 

LINIA 2 
 

Nr. 
crt. 

 
Curba (m) 

 
Raza 

 
(m) 

 
Viteza  

 
(km/h) 

Supra- 
înaltare 

 
(mm) 

 
Declivitati 

 
(m) 

Valoarea 
declivitatii 

 
(‰) 

Lungime 
declivitate 

 
(m) 

Rampa  
 

Panta 
 

Sens  
de 

mers 

 
Ax statie 

 
(m) Ti Te 

1. - 431 - 467 310 50 0 - 503 / - 436 2,12 67 
 

  
 
 

N.Grigorescu 2 
(012) 

 
 
 
 
 
 

1 Decembrie 
1918 

(1255) 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolae Teclu 
(2871) 

2. - 352 - 409 1000 75 0 - 436 / - 233 35 203 
 3. - 258 - 349 1000 80 30 

4. - 060 - 198 310 60 50 - 233 / - 085 33,47 148  
5. - - - - - - 085 / +105 3 190 
6. 127 217 750 80 0 105 / 205 34,05 100 
7. 224 279 970 65 0 205 / 277 25 72 
8. - - - - - 277 / 400 13,2 122 
9. 301 501 800 80 0  

400 / 861 
 

2 
 

461 10. 737 789 800 80 50 
11. 789 842 800 80 50 
12. 1015 1199 1000 80 0 861 / 1150 19,9 289 

 13. - - - - - 1150 / 1255 3 105 
14. - - - - - 1255 / 1336 3 81  

 
15. 1333 1485 750 80 50 1336 / 1521 3 185  

 
 
 
 

16. 1485 1679 750 80 50 1521 / 1636 14,9 115 
17. 1720 1794 800 80 50 1636 / 1948 4,66 312 
18. 1922 1959 1000 80 20 1948 / 2171 3 223 
19. 1959 2008 2000 80 20 
20. 2128 2193 2000 80 20 2171 / 2428 25 257 
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21. 2231 2270 2000 80 20 
22. 2420 2586 700 80 50 2428 / 2929 2 501 

 23. 2594 2714 380 75 80 
24. 3000 3111 2000 80 20 2929 / 3419 2,48 490  

 
25. 3400 3433 1000 80 0 3419 / 3606 25,44 187 

 
  

 
 
 
 

Anghel Saligny 
(4128) 

26. 3542 3569 10000 80 0 
27. - - - - - 3606 / 3700 18,4 94  

 

 

28. 3778 3793 1000 80 0 3700 / 3802 14,2 102 
29. 3815 3827 1000 80 0 3802 / 4059 5 257 

30. - - - - - 4059 / 4204 3 145  
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Anexa nr. 5 

 
Lista neexhaustivă a efectelor perturbatoare a mediului asupra călătorilor şi cerinţe 

privind materialele utilizate 
 

Tabelul de mai jos prezintă o listă neexhaustivă a efectelor perturbatoare a mediului asupra 
călătorilor. 

 

EFECTE 
PERTURBATOARE CERINŢE PRINCIPII 

Mişcarea relativă  a 
trenului şi căii  

Călătorii să ramana în interiorul  
vehiculului 

Călătorii sunt transportati într-o 
caroserie etansă, rezistentă la 
presiune din interior. 

Deteriorarea 
echipamentului 

Fără efecte asupra călătorilor in nici 
un caz 

Vehiculul şi echipamentul să fie 
proiectat să reziste la oboseala 
normală şi la solicitări extreme. 

Foc 

Călătorii nu trebuie sa sufere  arsuri 
serioase otrăviri datorită gazelor de 
ardere sau disconfort  cauzat de fum 
dens. 

Fără materiale care sunt 
combustibile sau  care degajă gaze 
în timpul arderii. 
Impărţirea cu grijă a zonelor de 
rezistenţă  la foc conţinând cutii cu 
întrerupătoare şi circuite electrice, 
în scopul limitării  propagării 
focului. 
Izolarea electrică a tuturor 
echipamentelor care pot fi sub 
tensiune. 

Energia electrică Toate părţile accesibile călătorilor să fie 
la acelaşi potenţial 

Conectarea la pământ a caroseriei 
şi părţilor metalice. 

Incălzirea pieselor cu care 
călătorii pot 
 intra în contact 

Călătorii nu trebuie sa sufere arsuri şi în 
consecinţă temperatura maximă a acestor 
piese va fi de 57ºC 

 

Prejudicii de la obiectele 
din vagon Călătorii nu trebuie sa fie răniţi 

Fără piese proeminente. 
Fără margini ascuţite. 
Fără posibilitatea prinderii 
obiectelor între părţi în mişcare. 
Fără obiecte detaşabile. 

Acceleraţia transversală şi 
verticală 

Permisă pentru suspensie deteriorată:  
acceleraţiei şi deceleraţiei ≤ 3,5m/s2, 
variaţia acceleraţiei ≤ 2 m/s3 

 

Vibraţii 

Vibratiile nu trebuie sa provoace nici un 
fel de inconvenient asupra calatorilor. 
Valoarea acceleratiei RMS pentru 
vibratiile interne (in toate directiile), 
conform UIC 513 : ≤ 0,4 m/s2 
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EFECTE 
PERTURBATOARE CERINŢE PRINCIPII 

Impact între trenuri 

Sub 10 km/h, fără stricăciuni la trenuri şi 
acceleraţia limitată la 5g pentru un 
interval ≤ 0,1 s. 
Pentru impacturi peste 10 km/h trebuie 
limitate avariile la structură 

Echipare cu absorbante de energie 
Echipamente antişoc, grinzi anti 
şoc şi alte soluţii 

Iluminat Sa nu creeze discomfort pentru  calatori  
Ploaie Să nu pătrundă în vehicul  
Zăpadă, grindină Să nu pătrundă în vehicul  
Murdărie Să nu pătrundă în vehicul  

Parbriz lovit 
Fără cioburi în interior la un impact la 70 
km/h cu un proiectil de 1 kg sau un glonţ  
tras de la  30 m conf. UIC 617 - 4 

Va fi specificat şi verificat pentru 
fiecare tip de test. 

Gaze toxice Fără degajări în lipsa focului şi degajări 
limitate în timpul focului Materiale stabile chimic. 

Materiale care sunt  toxice 
inhalate sau 
înghiţite   

Fără materiale toxice Inlăturarea cancerigenelor (asbest, 
beriliu etc). 

 
Alte cerinţe privind materialele folosite se găsesc în “Specificaţia tehnică detaliată” – Partea 3, cap.10. 
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Anexa nr. 6 
 
 

Principalele caracteristici de tracţiune ale trenului de metrou şi ale 
curbei teoretice de mers pe Magistralele 1, 2 si 3 ale metroului din Bucureşti 

 
 

Fabricantul se angajează să prezinte caracteristicile de tracţiune ale ramei de metrou corespunzător 
cu planşa “A” la tensiunea nominală (750 V.c.c.). 
 
Fabricantul trebuie deasemenea să prezinte o simulare de mers pe Magistralele 1, 2 si 3, 
corespunzător cu Anexa 12. 
 
Tipul rulării (tren fără sarcină, tren la sarcina maximă – 6 căl./m2, tren la sarcina nominală – 4 
căl./m2), tensiunea nominală 750 V.c.c, in urmatoarele conditii: 
 

a. pornire până la 80 km/h, mers lansat, frânare la fiecare interstaţie; 
b. mers pe Magistralele 1, 2 si 3. 
c. interval de circulatie intre 2 trenuri succesive: 90 s 
d. timp de stationare in statii 30s 
e. timp de rebrusare 180 s 

 
Curba teoretică de mers trebuie să fie prezentată sub formă grafică şi numerică şi va include 
următoarele valori la interval de 1s: drumul parcurs [m], acceleraţia [m/s2], viteza [km/h], curentul 
absorbit de un tren cu 6 vagoane [A], energia electrică consumată de un tren cu 6 vagoane [kWh]. 
 
 
 
Planşa A 
 
Caracteristicile de tracţiune 
 
Viteza “V” [km/h] 
 
FRANAREA 
 
F [kN] – forţa de frânare a trenului 
I [A] – curentul în reostatul de frânare sau recuperat în şina 3-a de un tren cu 6 vagoane, 
presupunând o recuperare 100% 
 
PORNIREA 
 
F [kN] – forţa de tracţiune a trenului 
I [A] – consumul de current din şina 3-a pentru un tren cu 6 vagoane, numai pentru tracţiune 
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Anexa nr.7 
 
 
 

Lista desenelor şi schemelor care vor fi incluse în ofertă 
 
 

a. Amenajarea generală a trenului de 6 vagoane, inclusive amplasarea echipamentelor 
b. Secţiune transversală prin caroserie 
c. Ansamblul general al boghiului 
d. Secţiune prin reductorul de tracţiune 
e. Secţiune prin lagărul cap-osie, incluzând şi suspensia primară 
f. Secţiune prin suspensia secundară 
g. Vedere din exterior a vagonului şi a trenului 
h. Vedere din interior a vagonului ( toate variantele necesare) 
i. Desenul motorului de tracţiune 
j. Desenul uşilor  
k. Schema instalaţiei pneumatice 
l. Schema de principiu a conducerii 
m. Schema sistemului de comandă automată 
n. Schema sistemului de diagnoză 
o. Schema circuitelor auxiliare  
p. Caracteristicile electromecanice ale motorului de tracţiune 
q. Caracteristica de încălzire a motorului de tracţiune 
r. Caracteristica de zgomot a motorului de tracţiune 
s. Caracteristică de tracţiune a trenului corespunzătoare planşei “A” – Anexa nr. 6 
t. Diagrama teoretică de mers corespunzătoare anexei nr.6 
u. Diagramele materialului rulant livrat (privind principalii parametri) 
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Anexa nr. 8 
 
 
Condiţii tehnice de mentenanţă 
 
 Fabricantul trebuie să prezinte următoarele tabele completate cu toate datele privind 
ciclurile de mentenanţă preventivă şi corectivă. 
 
 
 
 Tabelul 1 – Ciclul mentenanţei  preventive  

Intervenţia Intervalul 
minim 

Durata maximă a 
imobilizării  

trenului 

Forţa de 
muncă 

(maximum) 

Costul maxim al 
consumabilelor 

şi  
ingredientelor 

Echipamente 
suplimentare 

necesare 

      
      

      
 
 
 
 Tabelul 2 - Ciclul mentenanţei corective 

Sarcini MTTR MaXTTR 
Forţa de 
muncă 

(maximum) 

Costul maxim anual 
al  consumabilelor  şi 

ingredientelor 

Echipamente 
suplimentare 

Necesare 
      
      
      

 
 

Notă:  
Costurile maxime ale consumabilelor şi ingredientelor sunt cu caracter indicativ şi nu contractual.  
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Anexa nr. 9 
 
 

Uşile pentru accesul călătorilor 
 

Cerinţele tehnice privind deschiderea şi închiderea uşilor 
 
 

 a. Mecanicul din cabina activă de conducere trebuie să comande deschiderea automată a 
tuturor uşilor trenului. Această operaţie necesită următoarele acţiuni: 
 
 - Mecanicul selectează partea în serviciu (stânga sau dreapta) pentru deschiderea uşilor, 
 - Mecanicul acţionează butonul de deschidere pe partea în serviciu (stânga sau dreapta), 

- Comanda deschiderii automate a uşilor trebuie să fie acceptată numai când viteza trenului 
este sub 3 km/h. 

 
 b. Deschiderea locală a  uşilor pentru accesul călătorilor necesită următoarele acţiuni: 
 

- Mecanicul  selectează partea în serviciu (stânga sau dreapta) pentru, deschiderea uşilor şi  
autorizează deschiderea locală a uşilor, 

- Călătorii execută comanda de deschidere locală a uşilor când acţionează butoanele locale de 
deschidere. Butoanele locale de deschidere sunt plasate în interior şi în exterior la fiecare 
uşă. 

- Comanda de deschidere a uşilor trebuie acceptată numai când viteza trenului este sub 3km/h. 
 
 c. Deschiderea uşilor în caz de urgenţă: 
 

- Fiecare uşă trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de deblocare şi un dispozitiv de 
deschidere în interior şi în exteriorul vagonului pentru a permite deschiderea uşilor pentru 
trecerea călătorilor în caz de urgenţă. 

- Deschiderea uşilor în caz de urgenţă trebuie să fie posibilă numai dacă trenul este oprit 
(viteza este zero). 

 
 d. Inchiderea uşilor este posibilă numai prin comanda mecanicului făcută din cabina activă 
de conducere. Inchiderea uşilor trebuie să fie făcută în mod automat (în acelaşi timp pentru toate 
uşile). 

Inainte de închiderea uşilor trebuie dat un anunţ audio-luminos atât în interiorul, cât şi 
exteriorul vagonului, pentru a preveni călătorii de iminenta închidere a uşilor.  

 e. Uşile călătorilor trebuie să fie acţionate electric şi trebuie să fie echipate cu un dispozitiv 
mecanic de zăvorâre în poziţia “închis”. 

 f. Mişcarea uşilor, la închidere şi deschidere, trebuie să fie executată cu dispozitive de 
frânare pe ultima porţiune pentru a evita şocuri  mecanice. Deschiderea şi închiderea uşilor trebuie 
executată  într-un interval mai mic de 3 secunde.  
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 g. Instalaţia de comandă electrică a uşilor trebuie să includă, pe pupitrul de conducere, 
dispozitive de alarmă (lămpi de semnalizare şi semnal sonor) pentru poziţiile "deschis" şi "închis" a 
uşilor. 
 
 h. Urmărirea indicaţiilor privind deschiderea uşilor trebuie să se facă: 
 

- pe fiecare parte a caroseriei (în exterior), vizibilă din orice extremitate a trenului oprit în 
aliniament 

- lămpi de urmărire la fiecare vagon, montate la capătul vagonului, culoare galbenă de tipul 
“cu LED-uri”;, 

- pe pupitrul de conducere pentru una sau diferite uşi deschise pe latura în serviciu a vagonului 
(lampă de semnalizare pe pupitrul conducătorului, culoare galbenă). 

 
 i. Indicaţia de supraveghere "uşă deschisă" trebuie să fie activă dacă distanţa între foile uşii 
depăşeşte 25 mm. 
 
 j. Pentru a evita deschiderea unei uşi defecte în timp ce trenul rulează fabricantul trebuie să 
prevadă un dispozitiv local şi simplu pentru zăvorârea mecanică a uşii respective. 
 
 k. Toate uşile în poziţia “închis", inclusiv profilele de cauciuc de pe margini, trebuie să 
asigure etanşarea compartimentului călătorilor pentru a împiedica pătrunderea apei în interior în 
timpul fiecărei curăţiri în instalaţia de spălare automată (presiunea laterală a apei de 2 atm), în 
timpul rulării trenului pe linii la suprafaţă sau când este oprit în exterior. 

O altă cerinţă privind uşile este să realizeze o reducere a zgomotului în interiorul vagonului. 
 

l. Dacă între foile uşii/între foaia de uşă şi stâlpul uşii este prins un obiect sau un călător în 
timpul închiderii/deschiderii, trebuie îndeplinite cerinţele menţionate în "Specificaţia tehnică 
detaliată" – Partea 2 - § 4.4.3.9 - 4.4.3.11. 
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Anexa nr. 10 
 

LISTA PARAMETRILOR DE BAZĂ ŞI CERINŢE IMPUSE 
PRIVIND VAGOANELE PROPUSE 

(OFERTANTUL VA COMPLETA COLOANELE 3 ŞI 4 DIN TABEL) 

 

Nr 
crt 

Cerinţe privind materialul 
rulant propus Parametrii  impusi Parametrii propuşi / 

declaraţi 

Observaţii ale 
Ofertantului  

(dacă este cazul) 
Factorii ergonomici şi nivelul de confort 

1 

Indice de confort conform 
Recomandării  
UIC 513 şi Raportului 18 al 
Grupului B 153  

NVA≤ 3 

  

2 

Nivel de zgomot: 
 - în cabina de conducere 
 - în compartimentul 
călătorilor; 

Maxim 
- 70 dBA 
- 75 dBA 

  

3 
Nivelul  vibraţiilor 
mecanice în cabina de 
conducere  

Conf. UIC 513 şi 
UIC 515 

  

4 

Numărul / lăţimea / 
inaltimea şi tipul uşilor 
pentru  accesul călătorilor 

4 pe fiecare parte, 
culisante în 
exterior 
- lăţime min. 
1400mm 
- inaltime: 1950 
mm 

  

5 

Numărul/tipul ferestrelor 
laterale ale vagonului 

6 ferestre 
laterale/vagon, 
fixe (la partea de 
jos) şi rabatabile (la 
partea de sus) cu 
sistem de închidere 
şi înzăvorâre cu 
cheie pătrată 

  

6 
Tipul ventilaţiei în cabina 
de conducere 

Aer condiţionat 
conform cu UIC 
553 şi 651 

  

7 
Sistemul de ventilaţie în 
compartimentul călătorilor  

-Forţată (EN 
14750-1) 
 

 
 

8 Locuri pentru călători 2/ tren   
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Nr 
crt 

Cerinţe privind materialul 
rulant propus Parametrii  impusi Parametrii propuşi / 

declaraţi 

Observaţii ale 
Ofertantului  

(dacă este cazul) 
invalizi cu cărucioare 

9 

Sistem de informare a 
călătorilor în vagoane 

Audio-video, cu 2 
afişaje matrice 
grafica LED (8 x 
120 puncte) pe 
vagon pentru info 
călători 

  

10 

Amplasarea şi constructia 
tuturor instrumentelor şi  
dispozitivelor de control în 
cabina de conducere 

Conf. ISO 2631-1, 
ORE B 153 şi UIC 
617-3 şi 651 

  

11 
Scaunul conducătorului Central 

Conf. Directivelor 
UIC 651 

  

12 

Iluminatul în cabina de 
conducere 

- Reglabil : 0 – 250 
lux 
- Iluminare cu spot 
dirijat 
- Iluminat de 
siguranţă  250 lux 
cel puţin 1 oră 
- Conf. Directivei 
UIC 555 

  

13 
Tip / număr de scaune 
suplimentare în cabina de 
conducere 

Scaun rabatabil / 1   

 
Definirea factorilor de siguranţa circulaţiei 

1 

Deceleratia medie a franei de 
serviciu, pentru un tren cu 8 
cal./ m2 pe o linie uscata in 
aliniament si palier de la 80 
km/h la 0 km/h 

Min. 1,1 m/s2   

2 

Deceleratia medie a franei de 
urgenta, pentru un tren cu 8 
cal./ m2 pe o linie uscata in 
aliniament si palier de la 80 
km/h la 0 km/h 

Min. 1,2 m/s2  

  

3 

Distanta de franare maximă 
garantata la franarea de 
serviciu pentru un tren cu 
sarcina exceptionala 8 cal./ 
m2 pe o linie uscata in 
aliniament si palier care 
franeaza de la V0= 80 km/h 

Max. 224 m   

4 Distanta de franare maximă Max. 247 m   
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garantata la franarea de 
siguranta pentru un tren cu 
sarcina exceptionala 8 cal./ 
m2 pe o linie  in aliniament si 
palier cu valoarea 
coeficientului de aderenta 
specificat in Partea 1, §1.2.6 
care franeaza de la V0= 80 
km/h 

5 

Frâna de parcare cu resort, 
capabilă să fixeze trenul: 
 
 
 
 
Declivitatea căii: 

- la sarcina maxima  
(8 cal./m2) cel 

puţin 1 oră 
- fără călători 
permanent 
 
45‰ 

  

6 

Tipul dispozitivelor necesare 
pentru a permite evacuarea 
călătorilor în tunel 

Scări de evacuare 
din vagon, montate: 
- căte una în vagon 
sub banchetă; 
- căte una în fiecare 
cabină de 
conducere 

  

7 

Nivelul interferenţelor 
radioelectrice şi magnetice.  

Conf. Standardelor 
CEI 61000, EN 
55011 şi STAS 
6084/5-71: ≤ 2 mT 

  

8 

Cerinţe privind barele de 
mână curentă în 
compartimentul călătorilor 

 Din oţel inoxidabil 
cu suprafaţa 
prelucrata la perie 
şi fără riscuri 
pentru călători, 
permiţând 
călătorilor să 
păstreze o poziţie 
stabilă. 
Amplasarea barelor 
mana curenta va fi 
aprobata de S.C. 
METROREX S.A. 

  

9 
Mănere de susţinere călatori, 
 prevăzute cu spaţii pentru 
reclamă  

Min. 240 buc/tren 
  

10 

Podea - Etanşă la apă 
- Acoperire cu 
material anti-
alunecos care 
trebuie să permită 
spălarea utilizând 
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produse adecvate 
- dreapta, fara 
trepte denivelate si 
fara capace de 
vizitare 

11 Materiale utilizate pentru 
fabricarea caroseriei 

Caroserie din otel 
inoxidabil 

  

12 

Trecere între vagoane 
 

 Intercomunicaţie 
deschisă accesibila 
calatorilor -  
lărgime 1500 mm, 
fara trepte 
denivelate 

  

13 
Iluminat de siguranţă în 
compartiment călători 
(alimentat din baterie) 

Conf.  UIC 555, 
pentru o perioadă ≥ 
1 oră si min. 50 lux 

  

14 

Tipul şi amplasarea 
sistemului de comunicaţii de 
urgenţă (călători-mecanic) 

Impus  
Amplasarea şi 
funcţionarea 
conform Partea 2, 
Art.7.2. 

  

 
15 

Număr/Amplasare/Tipul 
extinctoarelor 

- 2 extinctoare/ 
instalate în fiecare 
cabina de 
conducere (6 litri, 
tip "orice fel de 
incendiu"  
- Conf. STAS 4918 
-76 sau echivalent 

  

16 

Staţie radio 
(Instalaţie de Radio-
comunicaţii) 

Impus: 
- mobilă – 
preferabil tip 
Motorola GM340  - 
câte una pentru 
fiecare cabina de  
conducere       
     
- portabilă

12,5/25kHz, cu 

 –  
câte una pentru 
fiecare cabina de 
conducere, inclusiv 
incărcător alimentat 
la instalaţia 
electrică a trenului 
(2seturi/tren); 
- preferabil tip 
Motorola 
CP180,VHF, 1-5W,    
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tastatură numerică 
şi afişaj şi cu modul 
Smartrunk 

17 
Sistem de înregistrare a 
parametrilor de rulare a 
trenului 

Impus 
Va fi propus de 
Fabricant 

  

18 

Sistem de siguranta a trenului 
in trafic 

Impus – pus la 
dispozitie de S.C. 
METROREX S.A, 
furnizat si montat 
de Bombardier 
Transportation. 
(ATC îmbarcat 
bazat pe ATP 
continuu, de tipul 
“distanţă-rămasă-
de-parcurs” cu 
nivel de siguranţă 
min. SIL4 în 
conformitate cu 
EN50126 
Compatibil cu 
sistemele din cale 
de pe Magistralele 
1, 2, 3) 

  

19 
Semnalizare acustică/optică 
interioară si exterioara uşi 
acces călători: 
 

Impus 

  

 
Parametri tehnici generali 

1 Număr de locuri pe scaune 
într- un tren de 6 vagoane 

216   

2 Capacitatea nominală a 
trenului de 6 vag.(4căl./m2)  

Minimum 1200 
călători 

  

3 Greutatea trenului de 6 
vagoane 

Max. 180 tone   

4 Sarcina pe osie Max. 14 tone   

5 

Acceleraţia medie la pornire 
(0÷25 km/h) pe cale 
orizontală şi uscată, la sarcina 
nominală (4 căl./m2) şi 
tensiune nominală ( 750 
V.c.c.) 

Minim 1,1 m/s2 

  

6 Jerk (variaţia acceleraţiei) Max. 1,1 m/s3   
7 Boghiul motor Bi-motor   
8 Osii Tubulare   
9 Reductorul Cu o singura   
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treapta cu roti 
cilindrice 

10 

Motorul de tracţiune - Asincron, trifazat, 
cu rotor în scurt-
circuit  

- Suspendat 

  

11 

Echipamentul de comanda a 
acţionarii 
  

-Invertor trifazic, 
tensiune variabilă, 
frecvenţă variabilă; 
- Technologie 
IGBT;  
- Răcire cu 
ventilaţie forţată în 
exteriorul 
invertorului  
- Comandă 
automată digitală 

  

12 Număr de invertoare  pe 
vagon motor 

2 invertoare/vagon 
motor 
(unul pe fiecare 
boghiu) 

  

13 

Sistem de alimentare cu 
energie electrică a trenului 

- Pantografele vor 
fi instalate pe 
vagoanele 2 si 5 în 
axa boghiului 
dinspre vagoanele 1 
si respectiv 6 
- Vagoanele 1 şi 6 
nu vor fi echipate 
cu captatori de 
curent pentru şina a 
III-a 

  

14 

Sistem de comanda a trenului  Cu microprocesor, 
cu elemente de 
siguranţă  
individuale  

  

15 

Sistem de protecţie anti-
patinare,  anti-blocare roti 

Impus 
Cu posibilitate de 
auto-izolare in caz 
de defect, la nivel 
de boghiu 

  

16 Capacitatea de funcţionare în 
regim de avarie: 
- Pornire (de la viteza zero) şi 
mers la sarcina normală (4 
căl./m2) cu 50% din 
motoarele de tracţiune;  

 
- Rampa  ≤   45‰ 
 
 

  

17 Tensiunea circuitelor 
auxiliare 

- 110 V.c.c. +25% / 
-30% 
- 3 x 400 V, 50 Hz  
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18 

Dispozitive de ungerea buzei 
rotii 

Impus pentru un 
număr de 5 trenuri. 
Restul trenurilor 
vor fi pregătite 
pentru montarea 
instalaţiei de 
ungere (cum ar fi: 
suporti, conectori 
electrici, conexiuni 
de aer, etc.) 

  

19 Interacţiunea sistemelor de 
frânare 

Automată   

20 Iluminatul normal în salonul 
călătorilor 

250 lux la 1.2 m 
deasupra podelei 
conf. UIC 555 

  

21 

Semnalizare frontala 

2 lămpi sub parbriz, 
caracteristici de 
mers şi fotometrice 
conf. UIC 534  

  

22 

Semnalizare “fine de tren” 
(roşu) 

2 lămpi sub parbriz 
de tipul „cu LED-
uri”, caracteristici 
de mers şi 
fotometrice conf. 
UIC 534  

  

 
 
 
 
 

Caracteristicile de tracţiune şi caracteristicile energetice 
(parcurs teoretic pe Magistralele 1, 2 si 3 ale metroului din Bucureşti, la tensiunea nominală de 

750 V.c.c.) 
1 Masa trenului de 6 vag. fără 

călători                            [kg] 
Max. 180 tone   

2 
Masa trenului de 6 vag. la 
sarcina normală (4căl./m2) 
[kg]                                                           

Va fi specificată de 
Fabricant 

  

3 Masa trenului de 6 vag. la 
sarcina 6căl./m2     [kg]                                                           

Va fi specificată de 
Fabricant 

  

4 Pornire - 80 km/h -Mers - 
Frânare 

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

 4.1   
Timp de mers pentru un tren 
 de 6 vag. fără călători [s] 
                                   

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.2 
Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. fără călători  
[A]                                                            

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.3 Consumul de energie pentru Conform cu Anexa   
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un tren de 6 vag. fără călători 
(frânare recuperativă)       
[kWh]                                         

nr.6 

4.4 
Timpul de mers pentru tren 
de 6 vag. la sarcină normală 
(4 căl./m2)          [s]                                                       

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.5 

Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. la sarcină 
normală  (4 căl./m2)          
[A]                                              

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.6 

Consumul de energie pentru 
un tren de 6 vag. la sarcină 
normală (4 căl./m2), (frâna 
recuperativă)     [kWh]                                                                     

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.7 
Timpul de mers pentru tren 
de 6 vag. la sarcină 6 căl./m2       
[s]                                                                 

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.8 
Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. la sarcină de 6 
căl./m2      [A]                                                  

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

4.9 

Consumul de energie pentru 
un tren de 6 vag. la sarcină 6 
căl./m2, (frâna recuperativă)              
[ kWh]                                                                     

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5 

Parcursul Magistralelor 1, 
2,3  
(Mod de conducere -   
manual/automat) 

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.1 
Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. fără călători  
[A]                                                          

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.2 

Consumul de energie pentru 
un tren de 6 vag. fără călători 
(frânare recuperativă)                                                
[kWh] 

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.3 
Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. la sarcină 
normală  (4 căl./m2)    [A]                                                    

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.4 

Consumul de energie la un 
tren de 6 vag. cu sarcină 
normală (4 căl./m2), (frânare 
recuperativă)              [ kWh]                                                                     

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.5 
Curentul maxim pentru un 
tren de 6 vag. la sarcină 6 
căl./m2      [A]                                                  

Conform cu Anexa 
nr.6 

  

5.6 

Consumul de energie la un 
tren de 6 vag. cu sarcină 6 
căl./m2, (frânare 
recuperativă)              [ kWh]                                               

Conform cu Anexa 
nr.6 
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Condiţii de proiectare şi de fabricatie 

1 Cadrul de boghiu Detensionarea 
cadrului de boghiu: 
impusa sau, în cazul 
utilizării unei alte 
metode, justificare 
cu memorii tehnice 
şi acordare suport 
tehnic pe minim 6 
ani post-garanţie 
cadru de boghiu 
pentru remedierea 
eventualelor defecte 

  

2 Tipul roţilor Monobloc   
3 

Profilul de rulare 

Profilul rotilor va fi 
in concordanta cu 
caracteristicile caii 
de rulare (cu referire 
la Instructia de 
norme si tolerante 
pentru constructia, 
reparatia si 
intretinerea caii de 
rulare a metroului, 
nr. 314 M 
mentionata la 
§A.2.a) si este in 
sarcina fabricantului.  

  

4 Suspensia primară Arcuri elicoidale 
si/sau metal-cauciuc 

  

5 Suspensia secundară Pneumatică, înălţime 
constantă a podelei 
faţă de nivelul 
peronului ±  30 mm 
(conf. Anexa nr.1.2 
şi 1.3) 

  

6 Proiectul echipamentului 
electric montat sub vagon 

Personalul de 
întreţinere nu trebuie 
să intre niciodată în 
contact cu părţile 
aflate sub tensiune 

  

7 Proiectarea dispozitivelor, 
instalaţiilor şi 
subansamblelor 

Proiectare 
modularizată 
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8 Aparatele de cuplare (la 
extremităţile trenului) 

Conform cu Anexa 
nr.2  
Trebuie să permită 
interacţiunea 
mecanică şi 
pneumatică cu 
aparatele de cuplare 
frontală ale 
vagoanelor şi 
locomotivelor în 
exploatare 

  

9 Amplasarea punctelor de 
ridicare la vinciuri 

Impusă – conform 
Anexei 11 

  

10 Rezistenta la compresiune a 
caroseriei, fara deformari 
permanente 

Min. 1500 kN   

 
 

Sistem de diagnoză 

1 

Sistemul de diagnoză 
prescris/ 
Parametrii de bază 

Accesibil 
personalului de 
întreţinere 
Vor fi specificaţi de 
Fabricant 

  

2 

Sistemul de diagnoză 
imbarcat / 
Parametrii de bază 

Accesibil 
mecanicului/ 
Vor fi specificaţi de 
Fabricant 

  

 
Garanţii (cerinţă minimă de la data punerii în exploatare) 

 
1 Caroseria 

180 luni 
 sau  
2.250.000 km 

  

2 Cadrul boghiului 72 luni sau 900.000 
km 

  

3 Trenurile de roţi, 
inclusiv lagărele osiei 
şi reductorul 

60 luni sau 750.000 
km 

  

4 Toate celelalte repere 
si subansamble, cu 
exceptia 
consumabilelor 

36 luni sau 450.000 
km 

  

 
Sistemul de întreţinere (preventivă şi corectivă) 

1 

Cerinţe tehnice de 
întreţinere 

Tipurile, mijloacele 
şi cerinţele 
întreţinerii 
preventive şi 
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corective se 
specifică  în 
conformitate cu  
Anexa nr. 8 
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                                                                          Anexa 13 – Schema bloc a sistemului ATC imbarcat 

Nota : Schema bloc se refera la primele 3 vagoane ale trenului. Pentru 
celelalte 3 vagoane, schema se repeta identic, privita in oglinda 
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Lista de semnături care certifică corectitudinea tuturor datelor din ofertă. 

 
 

DECLARAŢIE 
 
Persoanele care semnează această ofertă garantează că in cazul castigarii 
licitatiei, materialul rulant propus va respecta cel puţin caracteristicile şi 
parametri menţionaţi în ofertă, inclusiv anexele şi tabelele completate de 
Fabricant. 
 

 
(Semnăturile persoanelor autorizate să semneze oferta) 
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