Propunerea de proiect Lhy-M
I.

Ideea de proiect (scop și obiective):

Scopul proiectului este de a crește competitivitatea agentului economic – Romania Euroest
SA prin concretizarea activitatilor de cercetare industriala si transferul acestora catre piata.
Proiectul locomotivei LHy-M este premiera mondiala prin conceptul tehnic, avantajele
competitive/comparative si potentialul de exploatare: reducerea emisiilor poluante
70%,consumurilor specifice 30-60%, mentenantei 15% obtinuta prin transformarea unor
vechi locomotive Diesel hidraulice. 10.298 Locomotive Diesel cu varsta medie > 36 ani
trebuie inlocuite in Europa pana in 2025 datorita poluarii. Peste 6.000 locomotive sunt diesel
– hidraulice.
II.


Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea unei locomotiva hibrid de manevra prin transformarea unei locomotive diesel
hidraulice LDH 1250 CP, rezultând un produs nou, cu avantaje competitive si comparative
pe piata interna si internationala. Noul produs LHy-M care va fi realizat este extrem de
necesar în condițiile de manevră grea din porturi, triaje, platforme industriale, asigurand
reducerea semnificativă a nivelului de noxe 40-70% in functionare hibrida si 100% in
functionare electrica (mai ales în hale închise), prin reducerea consumului specific de
combustibil 40-60% in aceleasi cicluri de exploatare, reducerea cheltuielilor pe ciclul de
viață si creșterea siguranței în exploatare prin utilizarea telecomenzii.



Întărirea capacității de inovare a întreprinderii și contribuția importanta a acesteia la
crearea unui nou produs nou si a unui proces inovativ de proiectare/dezvoltare
personalizata/constructie, cu avantaje importante din punct de vedere al mediului, al
siguranței în exploatare și al costurilor pe durata de viață, produs adecvat condițiilor de
manevră în condițiile foarte grele asociate unei platforme industriale.

III. Caracterul inovativ în raport cu stadiul actual pe plan național şi internațional în
domeniul propunerii de proiect
Pe plan internațional există o preocupare susținută pentru implementarea hibridizarii în
transportul feroviar, inclusiv pentru activitatea de manevra ca strategie pentru reducerea
poluarii. Pe plan mondial au fost realizate o serie de proiecte după cum urmează:
Tip locomotivă
Toshiba HD 300
TEM9H Sinara
Hybrid

Greutate
(t)
60
90

Formula
osiilor
Bo - Bo
Bo - Bo

Sistem
hibrid
paralel
Nespecificat

Putere motor
Diesel
205 kW
639 kW

Putere
totală
500 kW
895 kW

Tip baterii

Țara

Li-Ion
Li-Ion

Japonia
Rusia

1

Railpower GG20B
GE Evolution
Hybrid
Alstom BR 203H
Rada 718.5
Raba Mk 48
Hybrid

130
207

Bo - Bo
Co - Co

serie
paralel

216 kW

1490 kW
3280 kW

80
64
17,6

Bo - Bo
Bo - Bo
Bo - Bo

paralel
paralel
paralel

200 kW
189 kW
204 kW

550 kW
510 kW
368 kW

Li-Ion
Sodiu metal
clorură
Ni-Cd
Ni-Cd
Li-Ion

Canada
SUA
Germania
Cehia
Ungaria

Pe plan național, ROMÂNIA EUROEST SA Constanța(REE) a avut și are în continuare
preocupări privind implementarea de tehnologii prietenoase cu mediul si eficiente din punct de
vedere energetic. Intre anii 2013-2016, REE a dezvoltat si construit 2 Roboti de manevra si 3
Locomotive electrice cu acumulatori care au redus cu 100% nivelul de emisii poluante pe
platforma siderurgica ArcelorMittal Galati si care in exploatare au dovedit justetea conceptului,
calitatea proiectarii si fabricarii si validarea rezultatelor tehnico-economice anticipate in cadrul
prezentului proiect.Comparativ cu realizările pe plan internațional proiectul de cercetare pe
care îl va dezvolta ROMÂNIA EUROEST SA Constanța se va regăsi cu următorii parametri:
Tip
locomotivă

Greutate
(t)

Formula
osiilor

Sistem
hibrid

Putere motor
Diesel

Putere
totală

Tip
baterii

Țara

Lhy-M
72
B’ – B’
paralel
275 kW
500 kW
Li-Ion
România
Caracterul inovativ al proiectului al proiectului pe plan national si international este reprezentat
de:1.Inovarea de produs: – este singura locomotiva hibrid din lume cu o formula a osiilor de
tip B’-B’, care foloseste un sistem avansat de echilibrare /management al pack-urilor de baterii
de baterii Li-Ion;– este singura locomotiva hibrid din lume dezvoltata/construita pornind de la
o configuratie de locomotiva electrica pe baterii „Full electric vehicle” si hibridizata astfel incat
modul principal de actionare este cel electric pe baterii.2.Inovare de proces:-este singura
locomotiva hibrid din lume care transforma o locomotiva diesel hidraulica LDH 1250 CP si
care include utilizarea arborilor cardanici, atacurilor de osie, aparatului de rulare, suspensiei si
ramei boghiului ale acesteia, deschizand posibilitatea dezvoltarii unui concept de transformare
a majoritatii tipurilor de locomotive diesel hidraulice produse atat in tara si exportate, dar si a
celor produse in principal in alte state europene;-este singura locomotiva hibrid din lume care
prin concept include posibilitatea proiectarii si constructiei personalizate bazate pe o platforma
tehnica modulara menita sa raspunda cerintelor specifice de operare in cadrul proceselor
industriale.
Schema cinematica a conceptului inovator al Lhy-M este prezentata in Fig.1 si 2.
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Propunerea de proiect are un caracter complex și multidisciplinar prin abordări din domeniile: material rulant, acționări electrice, automatizări,
acționari pneumatice, calculatoare industriale (hardware & software), inginerie mecanică, servicii de manevră a materialului rulant, normative de
securitate si prevederi legislative, etc. si este competitiva la nivel international.
Prezentarea clară și argumentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la începutul proiectului, respectiv nivelul de maturitate
tehnologica ce urmează a fi atins după implementarea proiectului
Prezentul proiect pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (platforma siderurgica Arcelor Mittal Galati) care prin cercetare
industrială se concretizează într-o tehnologie demonstrată în mediul industrial(activitatea de manevra din Portul Constanta).
Aspectele comparative între nivelele de maturitate tehnologică sunt redate în tabelul de mai jos:
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La începutul proiectului - TRL5

După implementarea proiectului - TRL6
Capacitatea de tracțiune

Pentru realizarea LEA s-a utilizat 1 motor de tracțiune care în condiții de viteză
scăzută de circulație de 10-15 km/h asigură un efort de tracțiune la demaraj practic
identic cu cel al locomotivei inițiale-LDH 1250 CP

Pentru realizarea locomotivei hibrid se vor folosi 2 motoare de tracțiune, suplimentarea puterii instalate
fiind necesară având în vedere nevoia de a spori viteza de circulație la 25-45 km/h.Locomotiva hibrid
va fi concepută pentru a funcționa în următoarele regimuri:1.tracțiune numai din baterii;2.tracțiune
numai din grupul electrogen;3.tracțiune grea din baterii + grupul electrogen.

Timpul de operare (autonomie de funcționare)
Locomotiva electrică cu acumulatori este destinată operării pe linii industriale, triaje,
depouri sau gări cu activitate de manevră care permite cel puțin o pauză zilnică de cca.
3 ore pentru încărcarea acumulatorilor.

Locomotiva hibrid va putea efectua operațiuni de manevră pe liniile industriale, triaje, depouri sau gări
cu activitate de manevră susținută (intensă) sau fără posibilitatea încărcării acumulatorilor de la o sursă
exterioară. Timpul de operare este practic limitat numai pentru alimentare cu combustibil care din
calculele preliminare este de cca. 20 zile.

Emisii de noxe
Experiența și determinările efectuate în cazul locomotivelor hibrid pe plan internațional arată o reducere
a emisiilor de noxe de cca. 60-75%.

Locomotiva cu acumulatori NU are emisii de noxe.

Managementul bateriilor Li-Ion
Regimurile de funcționare ale locomotivei hibrid fac ca procesele de încărcare a bateriilor să fie
fluctuante. Din acest considerent și datorită nevoii de disponibilitate a apărut necesitatea conceperii și
implementării unui sistem de egalizare automată a stării de încărcare a bateriilor care să elimine
obligativitatea imobilizării locomotivei pentru egalizare.

În cazul locomotivelor cu acumulatori este necesar ca la un interval de maxim 6 luni
să se efectueze o egalizare a stării de încărcare a pack-urilor prelungirea vietii
acestora.În cazul în care procesele de încărcare a acumulatorilor nu sunt complete apar
dezechilibre între elemente care afectează timpul de operare și în final durata de viață
a bateriilor.

Echipament de frână
La locomotiva cu acumulatori s-a utilizat o combinație între echipamentul de frână
vechi al locomotivei și un echipament modern cu comandă electropneumatică în
măsură să asigure conducerea prin telecomandă.Având în vedere viteza redusă de
circulație, soluția tehnică adoptată a corespuns și funcționează normal.

În cazul locomotivei hibrid, creșterea vitezei de circulație impune implementarea unui sistem de frână
unitar cu comandă electropneumatică care să asigure un nivel de siguranță corespunzător și totodată să
protejeze roțile contra blocării în timpul procesului de frânare.

Cruise control
Aplicațiile în care sunt utilizate în prezent locomotivele cu acumulatori nu au necesitat
implementarea funcției de deplasare a trenului cu viteză constantă

În domeniul manevrei feroviare există aplicații în care este necesară manevrarea trenului cu viteză
constantă pentru efectuarea descărcării sau încărcării vagoanelor în mers.
Apare astfel necesitatea de a implementa un sistem de deplasare cu viteză constantă.

Sistem computer de bord și telecomandă radio pentru comanda tracțiunii și a frânării
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La locomotivele cu acumulatori s-au utilizat variante simplificate și omologate pentru
utilizări industriale, nu pentru standardele speciale de utilizare feroviară.
Telecomanda radio funcționează pană la o distanță maximă de 100m.

La locomotiva hibrid se vor utiliza configurații hardware mai complexe, mai performante și omologate
la cele mai ridicate standarde tehnice și de siguranță pentru utilizări feroviare.Telecomanda radio va
funcționa pe o rază de peste 500 m și va avea protecții speciale pentru a nu exista interferențe și pentru
siguranța transmisiei (2 computere funcționând în paralel).Computerul de bord va fi mult mai
performant permițând un software de aplicație mult mai complex și mai rapid, precum și un software
pentru diagnoză și mentenanță.

Experimentări, verificări și teste inovative ale prototipului în condiții relevante, industriale
La roboții de manevră și la locomotivele cu acumulatori s-au făcut încercări de tip
necesare pentru validarea funcțională și a siguranței.

In afara probelor de tip se vor face încercări experimentale pentru monitorizare si memorarea
parametrilor de funcționare și a mărimilor analogice care caracterizează funcționare, constituind astfel
fundamentarea studiilor referitor la cuantificare parametrilor care caracterizează obiectivele propuse:
consum energetic, emisii de noxe, costuri pe durata de viață etc. In acest se mod se va demonstra
tehnologia in mediul industrial precum și o demonstrare fundamentată a avantajelor produsului - care
va sta la baza promovării comerciale pe piața internă și internațională.

Cunoașterea provocărilor tehnologice :
Principalele provocări tehnologice ale cercetării industriale pentru atingerea nivelului tehnologic propus sunt constituite de:
 integrarea funcționării în comun a grupului electrogen și a bateriilor Li-Ion în regimurile de funcționare propuse în condițiile utilizării
eficiente a puterii grupului electrogen montat pe locomotivă care trebuie să performeze în cel mai optim regim (emisii/consum minime);
 definirea setărilor parametrilor operaționali din timpul manevrei și integrarea funcției de tip cruise control;
 asigurarea unui grad înalt de siguranță și securitate la coliziune prin aplicarea de metode inovative de rigidizare a șasiului,;
 echipare cu senzori, traductoare și înregistratoare în vederea efectuării încercărilor de tip și a încercărilor experimentale propuse în acest
proiect, precum și a certificării pentru întocmirea dosarului tehnic și omologarea de către Autoritatea Feroviară Română, conform Directivei
2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar, transpusă în legislația românească prin HG 877/2010. Parametri operaționali
vor fi urmăriți în exploatare cu titlu experimental pe o perioadă de 9 luni;
Propunerea de proiect este depusă de Romania Euroest SA,întreprindere cu experiență în modernizarea materialului rulant, cu experiență de
cercetare și de colaborare cu entități de cercetare, în parteneriat cu Integral Consulting R&D, organizație de cercetare cu îndelungată experiență și
succese relevante în cercetarea națională și internațională în domeniul proiectului propus.
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2. Modalitatea de implementare a proiectului. Echipa de proiect:
NR.
CRT

NUME / PRENUME

1

DICA CORNELIU

2

RADULESCU MIHAIL

STUDII ABSOLVITE

CALIFICARI

FUNCTIA

RESPONSABILITATI

INSTITUTUL DE MARINA
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

DOCTOR IN DOMENIUL ENERGETICA

DIRECTOR EXECUTIV

MANAGER PROIECT

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA
FACULTATEA DE ELECTROMECANICA

INGINER
DOCTOR IN STIINTE INGINERESTI

CERCETATOR

CERCETATOR

INGINER /TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE
MASINI
DOCTORANT IN CADRUL SCOLII DOCTORALE A
FACULTATII DE INGINERIE SI MANAGEMENT
RESITA

CERCETATOR

CERCETATOR

FACULTATEA TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE
MASINI
FACULTATEA DE INGINERIE

3

BARA AUREL

4

GRAMA STEFAN

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCURESTI

INGINER MATERIAL RULANT DE CALE FRATA

SEF DEPARTAMENT REPARATII

REALIZARE PROIECT

5

VASILOIU MIHAI

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA,

INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

SEF DEPARTAMENT TEHNIC

REALIZARE
DOCUMENTATII

6

LUCA GEORGE - CRISTIAN

FACULTATEA DE MARINA CIVILA

INGINER /INGINERIE
ELECTRICA/ELECTROMECANICA

RESP SISTEM MANAGEMENT
INTEGRAT

PROJECT PLANNER

7

STRAINU ALEXANDRU
AURELIAN

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA,
INDUSTRIALA SI MARITIMA

INGINER / INGINERIE SI MANAGEMENT /
INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC

INGINER MECANIC

ACHIZITII

8

ANTON IONEL - SORIN

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA,
INDUSTRIALA SI MARIIMA
MASTER - FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICA, INDUSTRIALA SI MARIIMA

INGINER/ INGINERIE SI MANAGEMENT /
INGINERIE ECONOMICA IN DOMENIUL MECANIC
TITLU DE MASTER / INGINERIE SI MANAGEMENT /
INGINERIA SI MANAGEMNTUL SISTEMELOR DE
PRODUCTIE

INGINER MECANIC

REALIZARE PROIECT

9

BUTICA MAGDA -IRINA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

ECONOMIST / ECONOMIC/ TIROSM SI SERVICII

ECONOMIST ÎN COMERŢ ŞI
MARKETING

BUGET

10

CECONVCIUC CRISTIAN

Universitatea Politehnica Bucuresti

INGINER/MASTER IN STIINTA SISTEMELOR

INGINER

11

CARAMAN DAN

Universitatea Politehnica Bucuresti

IDT 1

DIRECTOR GENERAL

12

SAVU CONSTANTIN

Universitatea Politehnica Bucuresti

IDT III

INGINER

13

ISOLDA CONSTANTIN

Universitatea Politehnica Bucuresti

Cercetator stiintific 1

CERCETATOR

MEMBRU GRUP SOFTWARE
CERCETARE,DEMONSTRARE
MEMBRU GRUP
CERCETARE,DEMONSTRARE
MEMBRU GRUP
CERCETARE,TESTARE/
EXPERIMENTARE
MEMBRU GRUP
CERCETARE,DEMONSTRARE

Diagrama Gantt si livrabilele asociate activitatilor proiectului este prezentata in paginile urmatoare:
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Tasks Report
LHy - M — ROMANIA EUROEST SA
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Etapa 1. Cercetare de solutii tehnice si constructive
Active Tasks

Task

Start Date Date Due

Responsible

24 Oct (2016) 23 Dec (2016)

Mihai R.|Dan
C.|Corneliu D.

Raport de cercetare. Studiu 1. Specificatie tehnica

• Studiul 1 si analiza de solutii tehnice de modernizare si de integrare a acestora pe locomotiva

Assigned By Priority Progress Status
George L.

0%

23 Dec (2016) 23 Dec (2016) Corneliu D.

George L.

08 Nov (2016) 23 Dec (2016) Dan C.

Upcoming
started)

(Not

0%

Upcoming
started)

(Not

George L.

0%

Upcoming
started)

(Not

George L.

0%

Upcoming
started)

(Not

1. CO - Furnizare informatii si documentatii legate de tehnologii si de unele echipamente si solutii tehnice. Variante si
posibilitati de realizare practica pe locomotiva prototip din pdv al considerentelor din exploatare si dpv al realizarilor similare pe
plan mondial. Verificari ale solutiilor si documentatiei. Propuneri optimizare.
2. P1. - Furnizare informatii si propuneri referitor la unele echipamente si solutii tehnice. Studiul de analiza de solutii tehnice si
de integrare a acestora pe locomotiva. Raport de cercetare.
• Elaborare specificatie tehnica de realizare ( Termeni de referinta, Caiet de sarcini )
CO - Selectarea echipamentelor, solutiilor si caracteristicilor tehnice care vor caracteriza prototipul locomotivei hybrid. P1 Selectarea echipamentelor, solutiilor si caracteristicilor tehnice care vor caracteriza prototipul locomotivei hybrid> redactare
specificatie
• Achizitie Locomotiva suport

Corneliu D.
24 Oct (2016) 23 Dec (2016)

Etapa 2. Prototip. Raport. Buletine de testari. Raport de experimentare. Studiu de piata/ impact
Active Tasks

Task
Realizare prototip locomotiva cu solutiile tehnice dezvoltate, inclusiv echipamentele noi aferente.
Consultanta si asistenta tehnica.

Start Date

Date Due

Responsible

Assigned By Priority Progress Status

23 Dec (2016) 01 Sep (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

CO - Realizare prototip locomotiva cu solutiile tehnice dezvoltate, inclusiv echipamentele noi
aferente de comanda si control.
P1 - Consultanta si avizari tehnice
• Dezechipare locomotiva
23 Dec (2016) 18 Jan (2017)
Dezechipare locomotiva

Upcoming (Not started)
Mihai V.|Corneliu D.

10 Jan (2017)

28 Feb (2017)

George L.

0%
Upcoming (Not started)
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• Demontare capote

10 Jan (2017)

21 Feb (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

17 Jan (2017)

31 Jan (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

25 Jan (2017)

07 Feb (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

17 Jan (2017)

21 Feb (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

20 Feb (2017)

06 Mar (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

17 Feb (2017)

03 Mar (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

13 Feb (2017)

27 Feb (2017)

1. Demontare capota mare ( inclusiv capota grup racire )
2. Demonatre capote laterale
3. Demontare capota mica
4. Demontare cabina ( taiat cabina ) + demontat pupitre, instalatia de frana ( robinetii FD1,
KD2 )
5. Demontare aparatura ( contactori, relee, AMC - uri, suporti sigurante )
6. Demonatre baterii
7. Taiat nise baterii
8. Demontare pluguri ( 2 buc )
9. Demontat tampoane
• Demontari in capota mica
1. Demontare instalatie pneumatica
2. Demontare grup electrocompresor
3. Demontare contragreutati
• Demontari in capota mare
1.
2.
3.
4.
5.

Demontare grup racire
Demontare MD si asezare pe suport
Demontare anexe MD
Demontare dynastarter
Demontare grup TH - RI

• Demontare boghiuri
1. Demontare boghiuri de sub locomotiva
2. Pozitionare sasiu pe boghiuri false
3. Demontare rame boghiuri
4. Demontare atacuri de osii
5. Demontare osii
6. Demontare cutii grasimi
7. Demontare ( extragere ) rulmenti
8. Demontare arcuri cu foi
9. Demontare suspensii
10. Demontare cardane lungi
11. Demontare cardane scurte
12. Spalat / degresat sasiu parte inferioara
Reparare boghiuri si Montare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprofilare osii
Montare atacuri de osie ( 4buc.) si efectuat masuratori si etanseitate
Montare rulmenti de osie ( 8buc.)
Montare arcuri cu foi ( 8buc.)
Montare rame boghiuri pe osii
Montare furci reazam moment

• Reparare boghiuri si montare 2
1. Reparare timonerie frana si montare bucse sferice, capete de bara, bucse cu guler si
buloane
2. Reparat si montat sigurante timonerie frana si montare stergator cale
3. Demontat, reparat, montat cilindrii frana
4. Vopsire boghiuri
Lucrari sasiu

Upcoming (Not started)
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1.
2.
3.
4.

George L.

0%

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

20 Feb (2017)

Upcoming (Not started)

13 Feb (2017)

20 Feb (2017)

20 Feb (2017)

06 Mar (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

06 Mar (2017)

20 Mar (2017)

Anybody

George L.

0%

Upcoming (Not started)

20 Mar (2017)

03 Apr (2017)

Anybody

George L.

0%

Upcoming (Not started)

03 Apr (2017)

17 Apr (2017)

Anybody

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

13 Feb (2017)

28 Apr (2017)

13 Feb (2017)

27 Mar (2017)

27 Feb (2017)

10 Mar (2017)

• Grup electrocompresor 1. Montare grup electrocompresor

27 Feb (2017)

05 Mar (2017)

• Unitate frana tren 1. Montare unitate frana tren

13 Mar (2017)

21 Mar (2017)

Curatat si polizat
Debitat suport MD, acoperire zona debitata si confectionat capace
Demontare bare si scari de colt
Demontare lanterne ( 4buc.)

• Reparare
Reparare sasiu cu inlocuire tabla corodata cu tabla striata
Asezare pe sasiu pe boghiuri, Montare placa (cu reductor + ME) si lucrari anexe. Partea I
1.
2.
3.
4.
5.

Mihai V.|Corneliu D.

13 Feb (2017)

• Curatare

Upcoming (Not started)

Pozitionat placa suport pe sasiu si consolidare
Fixare reductor pe placa prin suruburi si nituri
Cuplare si centrare reductor si ME
Debitat sasiu in vederea consolidarii placii suport de lonjeron cu bride
Confectionat bride ( 5 buc. )

Asezare pe sasiu pe boghiuri, Montare placa (cu reductor + ME) si lucrari anexe. Partea II
1. Gaurire traversa pentru fixare brame sub lonjeron
2. Reparat si montat pluguri animale
3. Montare bare frontale si scari de colt
4. Confectionare si montare suporti (eclise) pentru manipulare brame
5. Pozitionare/ montare brame astfel: 2 buc sub rastel, 5 buc pe sasiu, capota mare
6. Consolidare brame

Asezare pe sasiu pe boghiuri, Montare placa (cu reductor + ME) si lucrari anexe. Partea III
1. Pozitionare brame sub lonjeron
2. Pregatire capac pentru montare contacti de osie si montare contacti de osie

Asezare pe sasiu pe boghiuri, Montare placa (cu reductor + ME) si lucrari anexe. Partea IV.
1. Ancorare si montare pe sasiu pe boghiuri
2. Centrare crapodina si metacoane
3. Montare anexe boghiuri: sigurante suspensie, dispozitiv prindere boghiuri de sasiu
4. Montare cardane pe atacuri si reductor
Parte Pneumatica

• Bloc Pneumatic
1. Instalare bloc pneumatic Knorr - adaptari
• Rezervoare de aer

Upcoming (Not started)
Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%
Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

1. Pregatire rezervoare de aer, confectionat suporti pentru prindere de brame
2. Montare rezervoare ( 600l si 200l )
3. Montare rezervoare de 5l, 9l si 0.4l
Upcoming (Not started)
Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%
Upcoming (Not started)
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2.
3.
4.
5.
6.

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

27 Feb (2017)

03 Mar (2017)

• Robinetii Akerman 1. Montare robineti Akerman - 4 buc

27 Feb (2017)

10 Mar (2017)

• Filtre aer

03 Apr (2017)

10 Apr (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

27 Mar (2017)

07 Apr (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

• Trasee pneumatice

Upcoming (Not started)

1. Constructie traseu pneumatic - legatura intre rezervoarele principale, montat conducte
purjare
Confectionat racitor aer - serpentine
Confectionat si montat instalatie aer 1 si 1/2"
Grunduire instalatie aer
Confectionare si montare instalatie pneumatica de 1" - 10 bari
Confectionare si montare instalatie pneumatica de 1" - 5 bari (inclusiv CG)
Upcoming (Not started)

1. Confectionat suport filtre - 5 buc ( frontal rastel + lateral in locul niselor de baterii +
camera INDA)
2. Montare filtre 10 buc + 10 buc.
3. Izolare spatiu dintre BA si capota
4. Etansare baterii filtre
• Trompeta pneumatica

• Probe instalatia pneumatica
1. Probe instalatie aer - eliminat pierderi - etansat instalatie + proba franei
Parte Electrica

Io 1X0 O *
-*■ > "O

1. Confectionat instalatie aer pentru comanda trompeta pneumatica/ electrica
2. Montare trompeta pneumatica/ electrica
23 Dec (2016)

Upcoming (Not started)
Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

01 May (2017) 30 Jun (2017)
• Grup Diesel - Generator

Upcoming (Not started)

01 May (2017) 26 May (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

01 May (2017) 12 May (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

08 May (2017) 19 May (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

15 May (2017) 26 May (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

1. Montare grup Diesel Generator.
2. Realizare trasee cablaj grup DG.
3. Efectuare legaturi electrice.
• Tunel cablu forta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Confectionat tunel cablu
Pozitionat tunel cablu
Pozitionat cablaj forta
Montat cablu forta motor tractiune - in tunel
Montat cablu semnalizare si comanda reductor - in tunel
Montat cablu forta ungere reductor - in tunel
Montat cablu motor ventilatie fortata - in tunel
Montat cablu comanda presostat compresor - in tunel
Montat cablaj panou calculator
• Modul sursa statica + convertor

1.
2.
3.
4.

Confectionat si izolat camera
Confectionat suporti aparataj
Montare aparataj
Efectuat legaturi electrice: aparataj
• PLC - Modul instalati e comanda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montare cofret PLC
Montat instalatie comanda PLC
Montat instalatie comanda pompa ungere in cofret PLC
Montat instalatie motor ventilatie in cofret PLC
Montat instalatie compresor in cofret PLC
Montat calculator

12
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• Protecţii
1. Montare protecţii ( presostate, termostate)
2. Legat protectie ( efectuat legaturi electrice )
• Semnalizare acustica si luminoasa

22 May (2017) 02 Jun (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

29 May (2017) 16 Jun (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

1. Montat canal cablu capota mare ( pentru semnalizare: acustica si luminoasa)
2. Cablat instalatie semnalizare capota mica si capota mare
3. Montat instalatie electrica frana indirecta
4. Fixat cutii butoane avarie
5. realizat circuit electric pentru montare sonerie pentru semnal acustic la actionarea butonului
de avarie
6. montat sonerie pentru semnal acustic la actionarea butonului de avarie
7. montat instalatie electrica de comanda a soneriei franei de avarie
8. montat buton cu cheie pentru defranare
9. montare instaltie electrica - post I (avarie, iluminat, claxon, girofar)
10. Cablat legatura intre convertizor, reglete, stroboscoape
11. Montare stroboscoape
12. Montat claxoane
13. Montat girofar - 2 buc
14. Montat faruri centrale - 2 buc 15.Instalatie electrica semnalizare 16.Montat instalatie 12
V
• Servicii auxiliare
1. Trasat tunel cablu instalatie electrica - servicii auxiliare (butoane)

05 Jun (2017)

16 Jun (2017)

Upcoming (Not started)

12 Jun (2017)

23 Jun (2017)

19 Jun (2017)

30 Jun (2017)

03 Apr (2017)

02 Jun (2017)

03 Apr (2017)

21 Apr (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

10 Apr (2017)

21 Apr (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

17 Apr (2017)

28 Apr (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.
• Lampi sala masinii 1. Montat lampi sala masinii
• Prize
1. Pozitionat prize

• Capota mica (cea peste BA)

2.
3.
4.
5.
6.

0%
Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

Caroserie in conditii de caroserie recuperata si partial confectionata

George L.

George L.

0%
Upcoming (Not started)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%
Upcoming (Not started)

1. Anulare capac vizitare existent in vederea constructiei unui ALT capac pentru
INTRODUCERE / SCOATERE BA (repetate)
Completare capota (reconstructie) pentru a se incadra in COTELE rastelului
Anulare usi vizitare capota mica (din 6 raman 2)
Izolare capota
Confectionare rastel
Pozitionare capota mica pe pozitie cu fixare

• Capota mare
1. Reparare caopte laterale + superioara existente; adaptari
2. Pozitionare capota mare cu fixare
• Capota peste rezervoarele de aer
1. Reparare capota peste rezervoarele de aer: anulare jaluzele / confectionat perete; anulare
ventilator instalatie hidrostatica
- confectionat capac; confectionat usi laterale (acces compresor)
2. Pozitionat capota peste rezervoarele de aer cu fixare
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• Cabina

17 Apr (2017)

19 May (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

03 Jul (2017)

04 Aug (2017)

03 Jul (2017)

14 Jul (2017)

10 Jul (2017)

21 Jul (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

17 Jul (2017)

28 Jul (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

24 Jul (2017)

28 Jul (2017)

Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

01 Sep (2017) Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

31 Jul (2017)

01 Sep (2017) Mihai R.|Mihai V.|Irina B.|George L.|Dan
C.|Corneliu D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

01 Jul (2017)

02 Sep (2017) Mihai R.|Mihai V.|Irina B.|George L.|Corneliu
D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

31 Jul (2017)

01 Sep (2017) Mihai R.|Irina B.|Dan C.|Corneliu D.

George L.

0%

Upcoming (Not started)

Upcoming (Not started)

1. Reparatie
2. Confectionat suport pentru inaltare cabina cu inscriere in cote de gabarit
3. Pozitionare cabina
4. Consolidare cabina
5. Confectionat perete despartitor ME
6. Izolare cabina (partea dinspre BA)
7. Confectionare si montare 2 pupitre de comanda
8. Confectionare capac pentru extragere ME
9. Capitonat cu melamina
10. Confectionare baterie filtre
11. Confectionat si pozitionat podete
Pregatire vopsire si colantare

• Agregate
1. Vopsire agregate (rezervoare aer, instalatie pneumatica, brame)
• Capota mica, capota mare, capota peste rezervoarele de aer, peretii laterali

Upcoming (Not started)
Mihai V.|Corneliu D.

George L.

0%
Upcoming (Not started)

1. Pregatire vopsire
2. Vopsit interioara
3. Vopsire intermediara
• Vopsire exterioara
1. Vopsire exterioara - trasat si vopsit dunga galbena
2. Vopsire exterioara - lonjeroane, pluguri, placi frontale
3. Vopsire exterioara tampoane, scari, contragreutati (brame de sub lonjeron), sasiu, pluguri)
4. Vopsire exterioara - albastru
5. Vopsire retusuri
Colantare SSM - PSI, stingatoare
1. Colare si montare banda reflectorizanta
2. Montat afise PSI - SSM + trusa medicala
3. Confectionat si montat suport stingatoare
Statie de incarcare BA - portabila
1.
2.
3.
4.

Echipare contrapanou (cu contactori, Bender, relee etc)
Efectuat legaturi electrice
Montare contrapanou in dulap
Efectual legaturi intre priza si dulap

Probe
1. Probe de casa statice
2. Probe de sarcina in casa
3. Probe in mediu de lucru
Experimentare solutii si prototip locomotiva
CO - Experimentare solutii si prototip locomotiva P1 - Consultanta si avizari tehnice
Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico - economica
CO - Furnizare informatii si studii partiale
P1 - Furnizare de informatii. Studiul de piata/ impact
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Etapa 3. Raport de demonstrare. Manual de prezentare. Manual utilizare si intretinere. Documentatie
tehnica.Caiet de sarcini definitiv. PV receptie/ omologare
Active Tasks
Task

Start Date Date Due Responsible
04 Sep (2017)

V.|Dan George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

Mihai R.|Mihai
C.|Corneliu D.

Elaborare documentaţiei de prezentare, de exploatare si intretinere a locomotivei modernizate. Documentatie si cursuri de
instruire. Definitivarea documentatiei tehnice de realizare. Definitivarea referential. Documentatie de receptie/ omologare.

Assigned By Priority Progress Status

o1

CO - Furnizare informatii
P1 - Elaborare de documentatie de prezentare, de exploatare si intretinere a locomotivei modernizate. Documentatie si cursuri
de instruire. Definitivarea documentatiei tehnice de realizare. Definitivare referential. Documentatie de receptie/ omologare
Punerea in functiune

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

• Depunerea la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romană - ASFR de catre un SOLICITANT a unui dosar cu descrierea
generala a activitatii de modernizare sau reinnoire (respectarea cerinţelor esenţiale, parametrii tehnici, utilizari preconizate,
asigurarea mentenantei) a vehiculului feroviar, cu respectarea cerintelor din STI relevanta in vederea stabilirii oportunitatii
privind punerea în functiune (conform art. 20, alin (1) din HG nr. 877/2010 cu modificarile şi completarile ulterioare
1. Cerinţele esenţiale sunt definite şi numerotate în anexa III la Directiva de interoperabilitate a sistemului feroviar în
Comunitate nr. 57/2008 şi cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei privind o specificaţie tehnică de
interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant - material rulant de călători şi locomotive" al sistemului feroviar din
Uniunea Europeană în secţiunea 4.2.
2. În absenţa unor cazuri specifice relevante, un stat membru poate să nu aplice una sau mai multe STI-uri pentru un proiect
de subsistem nou, pentru reînnoirea sau modernizarea unui sistem existent sau pentru orice element prevăzut la articolul 1
alineatul (1) care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare sau care face obiectul unui contract în curs de executare atunci
când se publică aceste STI-uri
• Analizarea de catre ASFR a documentelor depuse la dosar in vederea luarii deciziei de autorizare de punere în functiune a
vehiculului feroviar
1. Se analizează dosarul şi se cer, după caz, informaţii suplimentare;
2. In cazul în care se constata ca documentele depuse sunt neconforme sau incomplete se returneaza solicitantului dosarul cu
documentele continute pentru corectarea neconformitatilor existente.
3. In cazul in care se constata ca documentele depuse sunt complete si conforme, le analizeaza si intocmeste decizia asupra
oportunitatii punerii in functiune pe care o inainteaza conducerii ASFR.
• Decizia ASFR privind obligativitatea obtinerii autorizatiei de punere în functiune
1. Se inainteaza catre SOLICITANT decizia privind autorizarea de punere in functiune a vehiculului feroviar
2. In cazul în care lucrările efectuate asupra vehiculului se încadrează în pct. 110 paragrafe 1,2, 3 din RECOMANDAREA
COMISIEI din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în funcţiune şi utilizarea subsistemelor structurale şi a
vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE şi 2004/49/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului (2014/897/UE), nu
este necesară punerea în funcţiune.
• GESTIONAREA MODIFICĂRILOR RECOMANDAREA COMISIEI din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în
funcţiune şi utilizarea subsistemelor structurale şi a vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE şi 2004/49/CE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului (2014/897/UE)
În ceea ce priveşte aplicarea articolului 5 alineatul (2), a articolului 15 alineatul (3) şi a articolului 20 din Directiva 2008/57/CE,
orice modificare a unui subsistem structural existent trebuie analizată şi clasificată doar într-una din următoarele categorii de
modificări:
1. „Înlocuire în cadrul întreţinerii" şi alte modificări care nu introduce o abatere de la dosarul tehnic care însoţeşte
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24 Nov
(2017)

15

declaraţia de verificare „CE". In acest caz nu este necesară verificarea din partea unui organism de evaluare, statul membru
nu trebuie informat, iar declaraţia de verificare „CE" iniţială rămâne valabilă şi nemodificată.
2. Modificări care introduc o abatere de la dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare „CE" care pot necesita noi
controale (şi, drept urmare, necesită verificare, conform modulelor de evaluare a conformităţii aplicabile), dar care nu
influenţează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului. În acest caz, dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de
verificare „CE" trebuie actualizat, iar informaţiile relevante trebuie puse la dispoziţie, la cerere, de către autoritatea naţională
de siguranţă.
3. Reînnoirea sau modernizarea (mai exact, o înlocuire sau o modificare semnificativă care necesită informarea statului
membru) care nu necesită o nouă autorizaţie de punere în funcţiune; modificările care includ o schimbare a caracteristicilor
de proiectare de bază ale subsistemului sunt cuprinse în această categorie.
4. Reînnoirea sau modernizarea (mai exact, o înlocuire sau o modificare semnificativă care necesită informarea statului
membru) care necesită o nouă autorizaţie de punere în funcţiune.
Este de remarcat că deciziile adoptate de o parte contractantă sau de un producător cu privire la modificările unui subsistem
pe baza celor patru categorii de mai sus trebuie să fie complet independente de decizia privind caracterul semnificativ al unei
modificări a sistemului feroviar, în sensul MSC ER, pe care trebuie să o ia o întreprindere feroviară sau un administrator de
infrastructură care modifică partea sa din sistem. Deciziile implică actori diferiţi, circumstanţe diferite şi criterii decizionale
diferite.
Categoriile 3 şi 4 de mai sus introduc o abatere de la dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare „CE" cu impact
asupra caracteristicilor de proiectare de bază ale subsistemului
Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.

• Selectarea prin cerere scrisa a organismului notificat, respectiv ONFR, de catre SOLICITANT, în vederea aplicarii procedurii
de verificare "CE" pentru evaluarea conformitatii cu STI a vehiculului sau a partilor acestuia supuse modernizarii sau reinnoirii.
1. încheierea contractului de prestari servicii specifice, (tarife conf. OMT 2180/2012), pentru :
* aplicarea procedurii de verificare "CE" conf art. 18. pct (1) şi (2) din HG nr. 877/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare;
* intocmirea dosarului tehnic conf art. 18. pct (3) si Anexa 6. pct 2.4 din HG nr. 877/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare;
* emiterea certificatului de verificare "CE" conf Anexa 6. pct 2.3.1 din HG nr. 877/2010 cu modificarile si completarile
ulterioare şi monitorizare "CE".
2. Obligatia organismului notificat responsabil de verificarea "CE" a unui subsistem incepe din faza de proiectare si acopera
intreaga perioada de productie, pana la faza de receptie dinaintea darii in exploatare a subsistemului. Aceasta include, de
asemenea, verificarea interfetelor subsistemului in cauza cu sistemul in care este incorporat, pe baza informatiilor disponibile
in STI relevanta si in registrele prevazute la art. 31 si 32 din HG nr. 877/2010.
3. Organismul notificat este responsabil de redactarea dosarului tehnic care trebuie sa insoteasca declaratia de verificare
"CE". Acest dosar tehnic trebuie sa contina toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului si, dupa
caz, toate documentele care atesta conformitatea constituentilor de interoperabilitate.
Dosarul trebuie sa contina, de asemenea, toate elementele referitoare la conditiile si limitele de utilizare, precum si
instructiuni referitoare la service, verificare continua sau periodica, reglare si intretinere.
• Intocmirea si depunerea la ASFR de SOLICITANT a dosarului de autorizare de punere in functiune a vehiculului (primul
vehicul autorizat se considera si de tip conform art.26 din HG nr. 877/2010) conform Anexei nr. 6. pct 2.6 din Hg nr. 877/2010
cu modificarile si completarile ulterioare
• Emiterea de catre ASFR a autorizatiei de punere în functiune pentru un tip de vehicul
1. Punctul acesta este valabil numai in situatia in care se solicita punerea in functiune a unui tip nou de vehicul feroviar. (nu
este cazul in situatia prezentata.
• Emiterea autorizatiilor de punere in functiune in baza declaratiilor de conformitate emise de solicitant, pentru toate vehiculele
conforme cu tipul de vehicul autorizat

24 Nov
(2017)
24 Nov
(2017)

24 Nov
(2017)
04 Sep (2017) 24 Nov
(2017)

Teste si experimentari. Prezentare si demonstrare functionalitate si validare solutii.
CO - Teste si experimentari. Prezentare si demonstrare functionalitate si validare solutii.
P1 - Consultanta tehnica. Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiilor propuse. Consultanta.
Inscrierea de catre ONFR in Registrul National al Vehiculelor - RNV a vehiculelor si mentionarea autorizatiilor de punere in
functiune pentru fiecare vehicul precum si a entitatii responsabila cu intretinerea atribuita fiecarui vehicul.

Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.
Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.
Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.
Mihai R.|Mihai V.|Irina
B. |George L.|Dan
C. |Corneliu D.|Aurel B.
Mihai V.

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)

George L.

0%

Upcoming (Not
started)
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.
Completed Tasks
Task
Monitorizarea LHy - M in exploatare

Start Date

Date Due

Responsible Assigned By Priority Progress Status

27 Nov (2017)

01 Sep (2018)

Anybody

George L.

100%

CO - Se va testa si monitoriza in exploatarea operatorului feroviar Tehnotrans Feroviar in Portul Constanta.

Completed 23 Jun (2016) by
George L.

Alocarea bugetului / categorie de cheltuieli (Lei)

Coordonator
Partener

Buget public
Contributie proprie
Buget public
Contributie proprie
Total

Cheltuieli de
personal
540000
614000
275000
1429000

Logistica

Deplasari

790000
1350500

15500

2140500

15500

Cheltuieli indirecte

Total

15000

1345000
1980000

15000

3600000
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Infrastructura de cercetare Romania Euroest SA
Nr.
Crt

https://erris.gov.ro/-Research-development-design

1

https://erris.gov.ro/Locomotive-control-applicati-1
https://erris.gov.ro/Research-development-for-new-2
https://erris.gov.ro/-40;
Stand pentru masurarea cadrelor de boghiuri

2

Stand pentru probat cilindrii de frana si aparate de legare

3

Stand pentru rodat atacuri de osie

4

5
6
7

Stand pentru probat robinetul mecanicului KD2, robinetul franei directe FD1 si
electroventilul pentru franare cotra patinarii E68
Linia C.F. cu planeitate controlata pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la suspensia
vehiculelor feroviare
Stand pentru probat electrocompresoare
Stand pentru probat arcuri elicoidale, arcuri in foi, arcuri volute, elemente elastic din
cauciuc, aparate de ciocnire

8

Dispozitiv de masurat diametru rotii in planul cercului nominal de rulare “DMDR”

9

Dispozitiv de masurat distant dintre fetele interioare ale rotilor osiei montate “DMDFI”

10

Dispozitiv pentru verificat cote buze bandaj “DVB”

11

Stand pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice
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Rezultatele proiectului de cercetare Lhy – M vor fi diseminate in cadrul unor targuri
internationale de profil Eurasia Rail 2-4 Martie 2017, Istanbul, articole tehnice de specialitate
vor fi publicate in cadrul celor mai prestigioase reviste din sectorul cailor ferate:
Railway Gazette, International Railway Journal,Railvolution,RailPRO,Buletin AFER, etc.
Drepturile de proprietate intelectuala obtinute vor fi inregistrate ca MODEL DE
UTILITATE la OSIM si protejate la nivelul tarilor memebre ale Uniunii Europene.
Sursele de cofinantare pentru contributia proprie a intreprinderii coordonatoare sunt asigurate
din activitatea proprie de revizii, reparatii si modernizari locomotive in cadrul punctelor de
lucru din Constanta si Galati.
3.Plan de afaceri

3.1.Descrierea intreprinderii coordonatoare si a evolutiei acesteia
ROMANIA EUROEST S.A. a obtinut prima Autorizatie de Furnizor Feroviar in anul
1999, in prezent detine 9 certificate de omologare tehnica feroviara pentru reparatii tip
Reparatie cu Ridicata/Reparatie Generala la LDE 1250/2100 CP si LDH 450/700/1250 CP,
LDE BR232 3000 CP, Adaptarea LDH 1250 CP pentru actionare electrica , RP/RG/RR
macarale EDK, RR/RG LDH DB204, Dispozitiv de siguranta si vigilenta tip EMC12, 7
agremente tehnice feroviare pentru revizii planificate si reparatii accidentele la LDE
1250/2100 CP si LDH 450/700/1250 CP, Adaptare LDH 1250 CP pentru actionare electrica,
revizii planificate LDH DB204, 1 agrement tehnic feroviar pentru revizii planificate si
reparatii accidentale, respectiv reparatii planificate tip RT, R1, R2 la macarale CF tip EDK si
19 atestate pentru standuri si dispozitive. Incepand cu anul 2003, ROMANIA EUROEST S.A.
a implementat si mentine in continuare un sistem de management al calitatii, iar in anul 2007
un sistem de management de mediu, fiind certificate intr-un sistem integrat calitate-mediu de
catre AFER Bucuresti, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, respectiv 14001:2005. In
prezent ROMANIA EUROEST S.A. este in proces de certificare si implementare a sistemului
de întreținere a unei entitati responsabile cu intretinerea vehiculelor (ERIV), in conformitate
cu Directiva 2004/49/CE consolidata, OMT 635/2015 si Metodologia pentru acordarea
certificatului de entitate responsabila cu intretinerea/certificat pentru functii de intretinere
vehicule feroviare motoare/vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de
calatori.
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Romania Euroest SA a proiectat si construit pentru Combinatul Siderurgic ArcelorMittal Galati
urmatoarele locomotive:
-2 roboti de manevra controlati prin telecomanda pentru servici pe linii industriale in cadrul
otelariei si furnalelor obtinuti prin transformarea LDH 1250 CP
-3 locomotive LEA (locomotiva electrica pe acumulatori ) telecomandate pentru servicii in
otelarie si in triajele combinatului obtinuti prin transformarea LDH 1250 CP.
Sinteza situatiei financiare in ultimii doi ani este prezentata in tablelul urmator:

Sinteza situatiei financiare pe ultimii 2 doi ani
INDICATORI
Cifra de afaceri
Cheltuieli operationale
Profit din activitatea de exploatare
Marja de profit ( Profit brut/ C.A.)
Rata rentabilitatii comerciale ( profit brut expl./ venit. Vanzari)
Rata rentabilitatii financiare ( profit net/ capital total)
Rata rentabilitatii economice ( profit brut/ total active)
Rentabilitatea cifrei de afaceri
Rentabilitatea generala ( profit net./ cheltuieli totale)
Solvabilitate patrimoniala (capit.proprii/activ. total)
Lichiditate generala (active curente/ datorii curente )

2014
9.847.230
10.144.623
907.518
9.99%
9.22%
4.21%
4.20%
8%
7.85%
80.68%
353.70%

2015
13.044.446
10.808.030
3.147.821
25.19%
24.13%
12.83%
12.55%
21%
24.98%
82.52%
413.22%

Strategia de dezvoltare a intreprinderii cuprinde urmatoarele axe:
-diversificarea gamei de servicii oferite prin VaS (value addedd services), servicii cu valoare
adaugata mare,incluzand analiza diagnostic, proiectare customizata, servicii de consultanta si
inginerii in tara si in strainatate bazate pe experienta si rezultatele obtinute prin hibridizarea
locomotivelor Diesel hidraulice;
-promovarea solutiilor LEA (locomotiva electrica pe acumulatori) si LHy-M (locomotiva
hibrid de manevra) pentru clienti industriali in tara;
-promovarea experientei si rezultatelor cercetarii industriale de hibridizare a
locomotivelor diesel hidraulice vechi si poluante pe piata externa.
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-diversificarea canalelor de distributie a serviciilor si produselor obtinute in urma
cercetarilor industriale in domeniul hibridizarii locomotivelor diesel hidraulice prin platforme
B2B si B2C si a contractelor de agent pentru modernizare de flote de vehicule feroviare pentru
mari clienti industriali;
Oportunitatea de piata pe plan intern si international este reprezentata de introducerea de norme
de poluare mult mai stringente pentru locomotive prin Directiva Europeana 2004/26/EC care
introduce un calendar al reducerii emisiilor de PM,NOX pentru motoarele cu ardere interna
folosite pe locomotive/autotrenuri.
Piata de locomotive Diesel in Europa este concentrata in segmentul 560-2000 kW si este
anticipata o crestere de 54% pana in anul 2020. 10.298 locomotive, din care peste 6.000 de
locomotive Diesel hidraulice trebuie inlocuite datorita imposibilitatii de satisfacere a normelor
de poluare. Varsta medie a locomotivelor disel hidraulice este >36.69 ani.
Calendarul de implementare al Programului „European Locomotive & Railcar Tehcnology
Roadmap 2020” releva faptul ca strategia de hibridizare aleasa de catre Romania Euroest SA
prin aplicarea rezultatelor de cercetare industriala este corecta. Inovarea de proces dezvoltata
in cadrul programului realizat pe platforma industrial ArcelorMIttal Galati permite
transformarea vechilor unitati diesel hidraulice in locomotive hibrid, echipate cu cele mai noi
tehnologii de stocare energie, management al tractiunii si motoare diesel Tier IIIA.
In termeni reali, aceasta conduce la reducerea emisiilor poluante prin investitii reduse de capital
( cca. 35% din costul unei locomotive noi), prelungirea duratei de viata a locomotivei cu 1520 de ani, reducerea costurilor de transport si exploatare, etc.Nisa de piata identificata include
cca. 200 de locomotive fabricate de Faur Bucuresti LDH 1250 CP in tara si in strainatate
(Bulgaria,Serbia, Polonia,etc.), precum si circa 2.000 de locomotive diesel hidraulice
detinute de catre operatori de manevra si platforme industriale in Europa, in special in porturi,
combinate siderurgice, chimice, silozuri, terminal petroliere si de LNG/LPG, etc.
Barierele de intrare sunt reprezentate de nevoia de construire a unei locomotive de
demonstratii, care sa fie certificata si omologata de autoritatile de reglementare si care prin
concept si performante sa fie la nivelul realizarilor internationale. Marii producatori de
locomotive: Alstom, Siemens, Bombardier, Vossloh, etc. nu sunt interesati de piata de
transformare a locomotivelor vechi.
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In acest context, proiectul de cercetare LHy-M reprezinta o propunere de afaceri (Value
Proposition) extrem de atractiva si care poate reprezenta un nou model de afaceri pentru
Romania Euroest SA prin aplicare strategiei oceanului albastru (Blue Ocean Strategy) de
creare a unei noi piete care nu exista in prezent, ca solutie de rezolvare a problemei reducerii
emisiilor poluante de catre transportul feroviar de marfuri, in special in cadrul activitatii de
manevra.

Clientii identificati sunt:
-combinatele siderurgice: ArcelorMittal: Romania, Franta, Polonia, UK, etc., VoestAlpine
Austria, ThyssenKrupp Germania , Corus, etc;
-combinatele chimice si petrochimice: Rompetrol, LukOil, Bayer, etc;
-operatorii de manevra portuari: Constanta, Rotterdam, Hamburg, Fos, Antwerp,
Bremerhaven, etc.
-operatori de manevra din tari precum Turcia si Iran,etc.
Strategia de vanzare si distributie se bazeaza pe folosirea canalelor B2B si B2C, utilizarea
relatiilor cu operatori si reparatori de locomotive din porturile europene, precum si a retelei de
distribuitori a locomotivelor produse in Romania in anii 80-90 in Turcia, Iran.
Politica de pret este bazata pe realizarea de platforma comuna, customizabila pentru
Locomotiva LEA si Lhy-M pentru asigurarea standardizarii, interschimbabilitatii si
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aprovizionarii eficiente cu un interval de pret de 350-450.000 Euro ptr LEA si 450-700.000
Euro pentru LHy-M.
In termeni relativi, pretul LEA/LHy-M reprezinta 33-35 % din pretul unor produse similare
produse de catre Toshiba, Alstom, GE, Vossloh, etc. la performante comparabile de operare
pentru operatiuni de manevra. Reducerea investitiei de capital este un avantaj comparativ net
pentru conceptul proiectului LHy-M care va permite depasirea barierelor legate de
neincrederea in capacitatile de productie din Romania.
Aditional, Romania Euroest SA isi propune marketingul serviciilor de valoare adaugata VaS,
reprezentate de analiza-diagnostic, proiectare personalizata, asistenta tehnica la transformarea
unor locomotive diesel hidraulice produse in strainatate in cadrul unor pachete estimate la
100.000 Euro/per locomotiva/tip.
Promovarea produselor si serviciilor rezultate din activitatea de cercetare din cadrul proiectului
se va face pe urmatoarele canale:
-direct: prin participare la targuri si articole de prezentare in reviste de s
pecialitate;
-on-line prin site, platforma B2B si B2C;
-indirect prin intermediul operatorilor de manevra si proprietarilor de flote de
locomotive.
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Bilant contabil previzionat
Nr.
Crt INDICATORI DIN BILANT
1 Active imobilizate-TOTAL
Active circulante- TOTAL, din
2 care
3 Stocuri
4 Creante
5 Casa si conturi la banci
6 CHELTUIELI IN AVANS
7 DATORII-TOTAL
8 VENITURI IN AVANS
9 PROVIZIOANE
10 CAPITALURI-TOTAL, din care:
11 Capital social subscris varsat
12 TOTAL ACTIV
13 TOTAL PASIV
INDICATORI DIN CONTUL DE
PROFIT SI PIERDERE
12 Cifra de afaceri neta din care
13 Reparatii locomotive
16 Chirii locomotive si spatii
17 Hotel
Venituri din vanzare

18 marfuri+PIESE(707+708)
19 Vanzare produse reziduale (703)
Variatia stocurilor, V aferente
productiei in curs (711+712)
Productia de imobilizari (722)
Venituri din despagub.amenzi.pen
Venituri din vanzare imobilizari 758,03
Alte venituri de exploatare 758,08
VENITURI DIN EXPLOATARE
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Venituri financiare (765+766+767)
Cheltuieli financiare
Profit/Pierdere financiara

20
21
22
23

VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
Profitul brut
Profitul net
Numar mediu de salariati din
24 care

2016
2017
7,295,000 11,000,000
20,500,000 19,486,000
4,100,000 4,186,000
6,900,000 7,300,000
9,500,000 8,000,000
25,500
26,000
4,600,000 4,010,800
500
1,200
23,220,000 26,500,000
200,000
200,000
27,820,500 30,512,000
27,820,500 30,512,000
2,016
2,017
13,590,000 16,000,000
9,910,500 12,865,500
1,380,000 1,500,000
104,500
125,000
2,187,000 1,500,000
8,000
9,500
13,590,000 16,000,000
215,000
98,500
297,000
35,000
299,000
14,534,500
11,100,000
3,434,500
420,000
250,000
170,000
14,954,500
11,350,000
3,604,500
3,061,220

193,000
126,300
10,000
50,000
415,000
16,794,300
12,990,000
3,804,300
456,000
268,000
188,000
17,250,300
13,258,000
3,992,300
3,363,132

118

125
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BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI / PREVIZIONAT OCT 2016 - DEC.2017
Venituri din vanzare produse reziduale
Venituri din repararea locomotivelor

703

Venituri hotel
Venituri din redevente, locatii si chirii

704.2
704.4
706

Venituri din vinzarea marfurilor + piese

707;708

CIFRA DE AFACERI
Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de
executie
Venituri din productia de imobilizari corporale
Venituri din despagub.,amenzi si penalit.
Venituri din vanz activelor si alte op de capital
Venituri din subventii pentru investitii
Alte venituri din exploatare
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi obtinute
TOTAL VENITURI FINANCIARE
TOTAL VENITURI
Chelt cu materiale auxiliare
Chelt privind combustibilii
Piese de schimb
Ch materiale consumabile

712

9,500
13,285,000
125,000
1,600,000
1,500,000
16,519,500
212,000

722
758.01
758.03

126,300
10,000
50,000

758.04
758.08

1,206,250
423,000

765
766
767

602.01
602.02
602.04
602.08

18,547,050
310,000
80,000
15,000
405,000
18,952,050
625,000
391,500
4,575,000
72,000
25

ch ob inventar
apa(canal/meteo743 lei)
cheltuieli privind marfurile
Chelt cu intretinere si reparatii
Chelt cu redeventele, locatiile si chiriile
asigurari
pregatire personal
protocol + RECLAMA
Chelt cu transport
delegatii
CHELTUIELI POSTALE
ch com bancar
Cheltuieli cu prestari servicii
CH NEDED
Cheltuieli alte impozite si taxe
salarii
tichete(masa +cadou)
CONTRIBITII SOCIALE salarii
Alte cheltuieli de exploatare
ch expl amortiz/prov

603
605
607
611
612
613
615
623
624
625
626
627
628.02
628.03
635
641
642
645
658
681

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
ch dif curs valutar

665
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
PROFIT/PIERDERE FINANCIARA
PROFIT BRUT PREVIZIONAT

50,200
106,200
800,000
739,000
72,400
53,200
15,000
263,000
179,600
95,000
10,600
19,000
838,000
10,000
153,600
3,998,000
387,200
958,200
95,000
602,500
15,109,200
335,000
335,000
15,444,200
3,437,850
70,000
3,507,850
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SITUATIA FLUXURILOR DE
NUMERAR

Denumirea elementului
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

Exercitiul financiar
Precedent
Curent
2,016

2,017

17,948,001

18,439,000

Plati catre furnizori si angajati

7,248,039

10,380,000

Contributii salarii

2,067,000

2,400,000

620,000

790,000

Impozite si taxe

2,350,000

2,630,000

Dobanzi platite

0

0

Alte plati

399,000

150,500

Alte incasari

429,000

356,000

0

0

5,692,962

2,444,500

Incasari de la clienti

Impozit pe profit platit

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Numerar net din activitati de exploatare
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :
Alte titluri de plasament reconstituite
Alte titluri de plasament retrase
Aport la societati afiliate
Subventii buget nerambursabile Proiect
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie

0

1,700,000

300,000
42,000
82,000
0

3,800,000
60,000
95,500
0

-176,000

-1,944,500

0
0
0
0
0
2,141,000
-2,141,000

0
0
0
0
0
2,000,000
-2,000,000

6,124,038

9,500,000

9,500,000

8,000,000

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung acordate
Plata credit pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasig-ului financiar
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul
exercitiului financiar
Numerar si echivalente de trezorerie la sfarsitul
exercitiului financiar
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Ipotezele care au stat la baza previzionarilor pentru perioada de 12 luni a proiectului, plus
3 luni certificare si 9 luni urmarire in exploatare sunt urmatoarele:
-realizarea si vanzarea in 2016 a 1 locomotive LEA pentru clienti interni la un pret estimat de
300-330,000 Euro;
-realizarea si vanzarea a cel putin a 1-2 locomotive LEA in 2017 la preturi estimative de 330350,000 Euro/buc ptr LEA;
-realizarea si vanzarea a 2 locomotive LEA sau/si 1 buc LHy-M in 2018 la pretrui estimate de
350.000 Eur/buc ptr LEA si 650.000 Euro/buc ptr LH;
Estimarea elementelor de cost previzionat indica o margine de profit de 15-18% pentru
realizarea si vanzarea Locomotivei Hibrid LHy-M. Analiza de cost se bazeaza pe realizarile
anterioare ale locomotivelor LEA si pe contributia directa a finantarii ptr proiectul de cercetare,
care asigura acoperirea unei cote de 50% din costurile de dezvoltare ale prototipului.
Rentabilitatea proiectului se incadreaza in limitele acceptate ale sectorului de 12-20%, tinand
cont de riscul tehnologic si de piata asociat.
Promovarea serviciilor VaS pentru locomotive diesel hidraulice fabricate in alte tari va permite
transferul tehnologic si exportul de servicii catre tari in care valoarea orei de proiectare si
inginerie este dubla fata de Romania.
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