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Raport de reparație Reparație mobilă
Număr vagon: Număr comandă: Atelier Abreviere:

Proprietar / ECM: Număr comandă client: Întocmit la:

Reparație mobilă executată la: Treaptă de întreținere efectuată:

Număr vagon vechi: Tara: Tip: Ciclu: Dată: Prelungire:
kg Revizie

Revizie frână
Termen

Lucrări de reparație executate:

Lucrări amânate (inclusiv motivare):

Componente schimbate:

Confirmare aprobare

Reparație Pașii de lucru descriși au fost executați corect și complet.

Aprobare de repunere în 
exploatare

Controlul suplimentar în conformitate cu VPI-EMG 01, Anexa 19 nu a redat nicio obiecție. Vă confirmăm prin 
prezenta faptul că acest vagon corespunde legilor și reglementarilor în vigoare, prevederilor proprietarului / 
ECM și ale RID (în măsura în care se aplică).

Nume (al angajatului responsabil): Număr de telefon: Emis la: E-Mail:

Alte date (conform normei proprietarului / ECM):
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