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D1-769 jako pociąg osobowy na odcinku 67 km – Winogradowo Zakarpatskoje, Ukraina (2.05.2015 r.)

Marek Graff

Komunikacja kolejowa pomiędzy Rumunią  
oraz Związkiem Radzieckim (1945–1991)/Ukrainą  
i Mołdawią (po 1991 r.)
W Rumunii, podobnie jak w Polsce, z kierunku wschodniego są 
przywożone towary niskoprzetworzone: węgiel, gaz propan–bu-
tan, rudy metali czy drewno, zatem ładunki, do przewozu, któ-
rych kolej jest idealna. Ponieważ gospodarka rumuńska jest 
około połowę mniejsza od polskiej, zatem wolumen przeładowy-
wanych ładunków na granicy – obecnie rumuńsko–ukraińskiej 
oraz rumuńsko–mołdawskiej (do 1991 r. rumuńsko-radzieckiej) 
także jest mniejszy. Przejścia graniczne na granicy wschodniej 
i północnej w Rumunii wyposażone w sieć kolejową o rozstawie 
1 435 mm i 1 520 mm to 3 przejścia zasadnicze oraz 1–2 za-
pasowe, a pozostałe pełnią rolę przejść lokalnych. Wszystkie 
przejścia są jednotorowe (tj. wyposażone w splot toru normal-
nego i szerokiego). Żadne z przejść granicznych wyposażonych 
w sieć obu rozstawów nie jest zelektryfikowane, a stosowana 
jest wyłącznie konwencjonalna komunikacja przestawcza.

Słowa kluczowe: granica rumuńsko-ukraińska, granica rumuńsko-moł-
dawska, stacje z rozstawem 1 435 mm i 1 520 mm, Vicşani, Waduł 
Siret, Cristeşti Jijia, Ungheni.

Kolej wąskotorowa Campulung la Tisa, Rumunia (23.06.2016 r.). 
Fot. S. Darlea
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W Rumuni, na granicy ze Związkiem Radzieckim, po 1945 r., 
podobnie jak w Polsce, powstały, czy raczej zostały rozbudowa-
ne, graniczne stacje przeładunkowe związane z odmienną sze-
rokością toru w obu krajach (1 435 mm vs. 1 524 mm). Jednak 
występowało kilka różnic pomiędzy Rumunią i Polską. Przede 
wszystkim, Polska znajdowała się – w uproszczeniu – pomiędzy 
Związkiem Radzieckim i Niemcami, gdzie stacjonowały bardzo 
liczne zgrupowania armii radzieckiej we wschodniej części Nie-
miec (szacunkowa liczba to 338 tys. żołnierzy i oficerów plus 
członkowie rodzin – dane na 1991 r.), a przez Polskę biegły 
wojskowe linie zaopatrzenia czy tranzytu (na terenie Polski, 
Czechosłowacji czy Węgier także znajdowały się garnizony armii 
sowieckiej, choć nie tak liczne, jak na terenie wschodnich Nie-

miec, odpowiednio 53 tys., 73,5 tys. i 31,5 tys. – dane na lata 
1990–1991). Rumunia znajdowała się ‘na uboczu’ i nie była tak 
istotna z wojskowego punktu widzenia. Konsekwencją był fakt, 
iż wojskowe rejony przeładunkowe na granicy polskiej zostały 
znacznie rozbudowane i powstały przy zdecydowanej większości 
linii kolejowych, które przecinały granicę państwową, natomiast 
w Rumunii zbudowano zwykłe stacje przeładunkowe po 1945 r. 

Po II wojnie Rumunia utraciła wschodnią prowincję – Mołda-
wię, z której utworzono kolejną republikę radziecką1 oraz część 
Besarabii i Bukowiny (obecnie część Ukrainy). Wiązało się to tak-
że z przekuciem sieci kolejowej na terenie Mołdawii na rozstaw 
szeroki oraz na b. północnych ziemiach Rumunii. Szacuje się, iż 
udział wymiany handlowej rumuńsko-radzieckiej przed 1989 r. 
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Rys. 1. Sieć kolejowa na pograniczu ukraińsko-rumuńsko-mołdawskim – część północna

Rys. 2. Sieć kolejowa na pograniczu ukraińsko-rumuńskim – część zachodnia
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w bilansie handlowym Rumunii był równy ok. 20% (Polski – ok. 
25%), obecnie waha się w granicach 5–10% w obu krajach. 
W przeciwieństwie do Polski czy Czechosłowacji (obecnie Sło-
wacji), gdzie zbudowano linie szerokotorowe o długości od kilku-
dziesięciu do kilkuset km (ŠRT, LHS) do przewozu rudy żelaza, 
podobnych inwestycji w Rumunii nie realizowano, poza stosun-
kowo krótką linią szerokotorową do Gałacza, gdzie powstała 
huta żelaza na początku lat 60. (obecnie ArcelorMittal Galaţi, 
największy zakład metalurgiczny w Rumunii) [14]. Przemiany po-
lityczno-gospodarcze w Rumunii po 1989 r. oraz pełna integracja 
ze strukturami zachodnimi (UE, NATO) spowodowała, że znacze-
nie kierunku zachodniego znacznie wzrosło, a pomoc finanso-
wa UE pomogła zmodernizować liczne gałęzie przemysłu czy 
rolnictwa, a w eksporcie wzrósł udział towarów wysokoprzetwo-
rzonych o znacznie wyższej jakości w porównaniu z odpowiedni-
kami przed 1989 r. Podobnie jak w przypadku Polski, z kierunku 
wschodniego są importowane towary niskoprzetworzone: węgiel, 
gaz propan-butan, rudy metali czy drewno. Ponieważ rumuński 
PKB jest około połowę mniejszy w porównaniu z polskim (wg 
danych MFW za 2017 r. Polska – 510,0 mld USD, Rumunia – 
205,0 mld USD), zatem poziom wymiany handlowej jest także 

niższy, co przekłada się na mniejszy wolumen przeładowywanych 
ładunków na granicy – obecnie rumuńsko-ukraińskiej oraz ru-
muńsko-mołdawskiej. Poza tym, o ile Polska ma znaczenie jako 
kraj tranzytowy (w szczególności do Niemiec z Rosji czy Chin), to 
Rumunia jest właściwie krajem docelowym i zjawisko przewozów 
tranzytowych jest marginalne. 

Zatem przejścia graniczne wyposażone w sieć kolejową o roz-
stawie 1 435 mm i 1 520 mm to 3 przejścia zasadnicze oraz 1–2 
zapasowe, a pozostałe pełnią rolę przejść lokalnych. Wszystkie 
przejścia są jednotorowe (tj. wyposażone w splot toru normal-
nego i szerokiego). Żadne z przejść granicznych wyposażonych 
w sieć obu rozstawów nie jest zelektryfikowane, a stosowana 
jest wyłącznie konwencjonalna komunikacja przestawcza (pod-
nośniki Kutruffa; wdrożenie automatycznej komunikacji prze-
stawczej nie jest obecnie planowane). Przykładowo na granicy 
rumuńsko-ukraińskiej przejściem zasadniczym jest (CFR/UZ): 
Vicşani–Waduł Siret, a zapasowym Halmeu–Diakowo, a na gra-
nicy rumuńsko-mołdawskiej – zasadnicze Cristeşti Jijia–Ungheni 
i Galaţi–Giurgiuleşti, a zapasowe Fălciu–Prut. 

Obecna sieć kolejowa Rumunii powstała w większości pod 
koniec XIX w., gdy granice ówczesnej Rumunii znacznie różni-

2M62U-0159 z pociągiem dalekobieżnym relacji Rachów–Kijów na odcinku 
Jasinia–Woronienka, Ukraina (1.05.2015 r.)

60-1 061, 60-1 054, 84-1 018 (1 435 mm) na stacji Dorneşti, Rumunia 
(21.04.2011 r.)
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ły się od obecnej. Przede wszystkim Rumunia sąsiadowała od 
zachodu z Austro-Węgrami, do których należał m.in. Siedmio-
gród, czyli znaczna część zachodnich ziem obecnej Rumunii, od 
wschodu z Rosją, od południa z Turcją. Granice Rumunii zmieniły 
się w latach 1914–1918, wtedy przyłączono m.in. Siedmiogród 
i Mołdawię, tworząc tzw. Wielka Rumunię. Wraz z wybuchem dru-
giej wojny światowej w 1939 r., w latach 1940–1944 ponownie 
zmieniły się granice Rumunii, w tym północna i wschodnia. Trwa-
le utracono Mołdawię, która stała się częścią Związku Radziec-
kiego oraz część Besarabii i Bukowiny (obecne część Ukrainy) 
w 1944 r. O ile w Austro-Węgrzech czy Turcji/Bułgarii stosowano 
rozstaw 1 435 mm, to w Związku Radzieckim obowiązywał inny 
rozstaw – 1 524 mm (od lat 70. XX w. 1 520 mm). Zatem na 
ziemiach przejętych przez wschodniego sąsiada automatycznie 
dokonywano konwersji toru z jednego rozstawu na drugi, nie-
kiedy nawet kilkakrotnie, w zależności od sytuacji na froncie. 
Jednak na terytorium Rumunii zmiany ograniczały się tylko do 
regionów przygranicznych. 

Przejścia graniczne pomiędzy Rumunią i Związkiem Radzieckim 
(1945–1991) i Ukrainą ( o 1991 r.)
Na granicy rumuńsko-ukraińskiej oraz rumuńsko-mołdawskiej 
znajduje się 8 kolejowych przejść granicznych, gdzie występuje 
styk toru normalnego i szerokiego (1 435/1 520 mm) – rys. 1, 2 
i 3. Trakcja elektryczna (25 kV 50 Hz) dociera jedynie do stacji 
CFR Galaţi (Gałacz) i Iaşi (Jassy). Pracę przewozową wykonują 
przeważnie lokomotywy serii CME3 i M62/2M62 należące do 
UZ czy 2TE10 i 2TE10Ł (własność CFM) oraz typów 060 (CFR) 
i pracujące wymiennie na obu szerokościach toru plus LDH125/
LDE125 (1 435/1 520 mm). Jedno przejście pełni rolę przejścia 
pomiędzy Rumunią, Mołdawią i Ukrainą.

Przejście Halmeu–Diakowo
Przejście Halmeu (węg. Halmi)–Diakowo (węg. Nevetlenfalu) 
(1 435 + 1 520 mm), obecnie wykorzystywane jest jedynie w ru-
chu towarowym, a do początku lat 90. XX w. także w ruchu pa-
sażerskim. Także odcinek Korolewo (węg. Királyháza)–Halmeu 
funkcjonuje jako czteroszynowy splot (1 435+1 520 mm), przy 
czym tor normalny biegnie do stacji granicznej UZ Czop przy gra-
nicy ukraińsko-słowacko-węgierskiej. 

Linia Batjowo (węg. Bátyú)–Korolewo funkcjonuje jako splot 
toru normalnego i szerokiego i obecnie znajduje się w całości 
na terytorium Ukrainy i zapewnia połączenie w kierunku Węgier 

i Rumunii – w tym łączy się z linią Sighetu Marmaţiei (węg. Má-
ramarossziget)–Iwano-Frankiwsk (pol. Stanisławów). Linia Csap 

(ukr. Czop)–Korolewo została prze-
kazana do eksploatacji w 1872 r. 
jako fragment linii Szerencs–Mára-
marossziget i była zarządzana przez 
MÁV, a po 1918 r. – przez ČSD. Po 
1944 r. i przejęciu tych ziem przez 
Rosję sowiecką linia została przeku-
ta na rozstaw 1 524 mm i włączo-
na do sieci SŻD (od 1991 r. UZ). Tor 
szeroki dochodzi do stacji CFR Po-
rumbeşti (węg. Kökényesd) (~4 km), 
natomiast szerokotorowy odcinek 
Porumbeşti–Satu Mare został zlikwi-
dowany. Tor 1 435 mm na odcinku 
Diakowo–Korolewo jest rzadko wyko-
rzystywany, większość pociągów do 
Halmeu kursuje po torze szerokim. 

Tab. 1. Kolejowe przejścia graniczne w komunikacji CFR–UZ

1 4
35

 m
m

1 5
20

 m
m

1 4
35

  
+ 1

 52
0 m

m
Ru

ch
  

pa
sa

żer
sk

i
Ru

ch
 

tow
aro

wy Stacje z TSP Uwagi 

Halmeu–Diakowo–Korolewo – – + – + Halmeu CFR dodatkowe przejście graniczne CFR–UZ
Câmpulung la Tisa–Tereswa – + – + – – przejście nieeksploatowane od 2007 r.

Valea Vişeului–Berlibas–Diłowe – + – – – – przejście nieeksploatowane od kwietnia 
2006 r. (uszkodzenie po powodzi)

Vicşani–Waduł Siret – – + + + Waduł Siret UZ, 
Vicşani CFR główne przejście graniczne CFR–UZ

Constanţa–Czernomorsk – + – – + – przeprawa promowa, obecnie zawieszona
Sighetu Marmaţiei–Biła Cerkwa – – – – – – przejście zlikwidowane po 1918 r.
Bocicoiu Mare–Welikij Byczkiw – – – – – – przejście zlikwidowane po 1945 r.

60-1 347 (1 520 mm) z pociągiem towarowym na stacji Halmeu, Rumunia 
(30.08.2013 r.)

65-1 148 (1 435 mm) z pociągiem do Bukaresztu na stacji Sighetu Mar-
maţiei, Rumunia (29.08.2013 r.)
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Przejście Sighetu Marmaţiei–Biła Cerkwa 
Przejście Sighetu Marmaţiei–Biła Cerkwa zostało zlikwidowane 
po 1918 r. wraz z nowym wytyczeniem granic państwowych po 
rozpadzie Austro-Węgier. Prawdopodobnie istniał most przez 
rzekę Cisę.

Przejścia Câmpulung la Tisa–Tereswa i Valea Vişeului–Berlibas– 
–Diłowe
Przejścia graniczne Câmpulung la Tisa–Tereswa i Valea Vişeu-
lui–Berlibas–Diłowe utworzono po 1918 r. wraz ze zmianą gra-
nic państwowych (stan ów utrzymał się po 1945 r.). Po 1918 r. 
linia kolejowa przecinała 3 razy granicę węgiersko-rumuńską. 
W 1939 r. wraz ze zmianą granic – zajęciem części Czechosło-
wacji – Rusi Zakarpackiej przez armię węgierską, a także po 
przyznaniu Węgrom Siedmiogrodu, w tym terytorium wokół Satu 
Mare (węg. Szátmarnemeti) w 1940 r., cała linia znalazła się 
pod administracją węgierską. Po 1945 r. powrócono do granic 
sprzed 1938 r., przy czym część czechosłowacką linii przejęła 
Rosja sowiecka (obecnie Ukraina). Linia została włączona do sie-
ci kolei sowieckich oraz przekuta na rozstaw 1 524 mm. Obecnie 
linia odgrywa rolę raczej marginalną jako lokalne przejście gra-
niczne pomiędzy Rumunią i Ukrainą (przede wszystkim w ruchu 
towarowym). Jest to linia jednotorowa niezelektryfikowana. Po 

obu stronach granicy funkcjonują lokalne przewozy pasażerskie 
(kilka par pociągów na dobę). Obecnie teoretycznie funkcjonują 
2 przejścia graniczne: 

 ¡ przejście Valea Vişeului–Bârlibaş–Diłowe–Rachiw (węg. Visó-
völgy–Barlabás–Terebesfejérpatak–Rahó) (1 520 mm) obec-
nie nie jest wykorzystywane – odcinek Valea Vişeului–Rachiw 
został uszkodzony podczas powodzi w kwietniu 2006 r. i obec-
nie jest nieprzejezdny. Zatem dotychczasowy ruch towarowy 
przekierowano na inne przejścia graniczne CFR–UZ. Natomiast 
linia CFR z Sighetu Marmaţiei biegnąca na wschód (wzdłuż 
Cisy) jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim ze zmianą kie-
runku jazdy na stacji Valea Vişeului dla połączeń w ruchu kra-
jowym (w komunikacji CFR–UZ–nie) i prawdopodobnie także 
towarowym. Tor normalny dochodzi do stacji UZ Diłowe; 

 ¡ kolejowe przejście graniczne Câmpulung la Tisa (węg. Hos-
szúmező)–Tereswa (węg. Taracköz) (1 520 mm) było eks-
ploatowane do 2007 r. w ruchu pasażerskim (tabor UZ), gdy 
przekazano do eksploatacji przejście drogowe Sighetu Mar-
maţiei–Sołotwino (węg. Aknaszlatina), aby odciążyć dotych-
czasowe 2 przejście drogowe: Halmeu–Diakowo i Izvoarele 
Sucevei–Szepit na granicy państwowej pomiędzy oboma kra-
jami. Tor 1 435 mm na odcinku Sighetu Marmaţiei–Câmpu-
lung la Tisa w obrębie sieci CFR powstał dopiero w 1992 r. 
(obecnie ruch towarowy na ww. odcinku jest zawieszony). Na 
stacji Câmpulung la Tisa znajduje się także sieć wąskotorowa 
kolei leśnej.
Linia kolejowa Sighetu Marmaţiei–Iwano-Frankiwsk przebie-

ga pomiędzy Ukrainą i Rumunią dolinami rzek Cisy, Prut i By-
strzycy Nadwirniańskiej oraz przekracza masyw wschodnich 
Karpat. Linia została zbudowana w okresie, gdy ww. terytorium 
należało w całości do Austro-Węgier (północna część to Galicja, 
południowa – Węgry). W 1866 r. zbudowano linię Lwów–Sta-
nisławów–Czerniowce (niem. Lemberg–Stanislau–Czernowitz), 
natomiast w 1872 r. linię Debreczyn–Sighetu Marmaţiei (węg. 
Máramarossziget). Na początku lat 90. XIX w. władze central-
ne Austro-Węgier zdecydowały o budowie linii kolejowej przeci-
nającej wschodnie Karpaty oraz biegnącej przez miejscowość 
Sighetu Marmaţiei do Stanisławowa. Cesarz Franciszek Józef 
zatwierdził projekt budowy linii w 1892 r. o przebiegu Stanisła-
wów–Woronienka przy budżecie 9,8 mln guldenów. Prowadzenie 

Parowóz 150-1 062 na stacji Sighetu Marmaţiei, Rumunia (29.08.2013 r.)

Splot toru (1 435 + 1 520 mm) na odcinku Câmpulung la Tisa–Sighetu 
Marmaţiei, Rumunia (29.08.2013 r.)

CME3-5893 (1 520 mm) na stacji Waduł Siret, Ukraina (24.05.2010 r.)
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ruchu i utrzymanie linii scedowano na państwo. Nadzór nad bu-
dową linii sprawował inżynier Friedrich Bischoff von Klammstein, 
a budowa została zakończona pod koniec 1894 r. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż z powodu ukształtowania terenu musiano zbu-
dować znaczną liczbę kamiennych mostów, a także stalowych 
czy drewnianych. Podczas budowy wybuchła epidemia cholery, 
zatem część osób zatrudnionych na budowie hospitalizował 
austriacki Czerwony Krzyż. Budowę linii na terenie Węgier za-
twierdzono w 1892 r., a odcinek Sighetu Marmaţiei–Kőrösmező 
(ukr. Jasinia) otwarto pod koniec 1894 r. Ostatni odcinek od 
Kőrösmező do granicy austro-węgierskiej uruchomiono rok póź-
niej. Linia była zarządzana przez kkStB (niem. kaiserlich-königli-
che Staatsbahnen, pol. cesarsko–królewskie koleje państwowe) 
oraz MÁV, odpowiednio odcinek austriacki i węgierski. Podczas 
pierwszej wojny światowej teren, przez który przebiega linia, był 
miejscem bitwy pomiędzy armią austro-węgierską i rosyjską. Po 
rozpadzie Austro-Węgier w 1918 r. linia znalazła się na terenie 
3 krajów – Rumunii, Czechosłowacji i Polski, przy czym odcinek 
Berlebasch (ukr. Berlebasz)–Jasina na czechosłowackim teryto-
rium nie miał połączenia z pozostałą siecią kolei Czechosłowacji. 
Zatem władze centralne Rumunii, Czechosłowacji i Polski zawar-
ły porozumienie w zakresie eksploatacji linii w 1928 r. 

W marcu 1939 r. armia węgierska zajęła Ruś Zakarpacką, 
a we wrześniu 1939 r. rozpoczęła się druga wojna światowa. 
W 1940 r. Rumunia została zmuszona do przekazania Węgrom 
części okręgu Maramureş (węg. Máramaros, pol. Maramosz). 
Wraz z rozpoczęciem wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 
1941 r. zajęta została wschodnia część Galicji przez Niemcy 
(okupowana od września 1939 r. przez Związek Radziecki). Ar-
mia rumuńska w 1941 r. zajęła nie tylko Mołdawię, ale część 
obecnej Ukrainy aż po Odessę.

Sieć kolejowa na terenie Galicji została włączona do dyrekcji 
kolei w Generalnym Gubernatorstwie (niem. Generaldirektion 
der Ostbahn, Gedob). Pod koniec wojny większość ww. terytoriów 
została włączona do Związku Radzieckiego (obecnie Ukraina), 
a granicę wytyczono na północ od Sighetu Marmaţiei. Dawna 
linia została praktycznie w całości przekuta na rozstaw szeroki. 
Wschodnia część linii Debreczyn–Sighetu Marmaţiei–Stanisławów 
znalazła się na terytorium radzieckim, a odcinek Valea Vişeului–
Sighetu Marmaţiei–Câmpulung la Tisa nie miał połączenia z sie-
cią CFR (odcinek przekuto na rozstaw 1 524 mm po 1944 r.). 
W 1949 r. zbudowano odcinek normalnotorowy Salva–Vişeu de 
Jos (węg. Visóvölgy–Alsóvisó), aby zapewnić połączenie linii z sie-
cią CFR. Wtedy odcinek Valea Vişeului–Sighetu Marmaţiei stał 
się przejezdny dla pojazdów o rozstawie normalnym i szerokim. 
Na początku lat 90. XX w. szerokotorowy odcinek Câmpulung la 
Tisa–Sighetu Marmaţiei przebudowano na czteroszynowy splot 
toru (1 435 + 1 520 mm). Po powodzi, jaka nawiedziła region 
w 2007 r., uszkadzając linię kolejową do Rachowa, przejście to 
nie zostało odbudowane. Porozumieniu nie sprzyjają nienajlepsze 
stosunki polityczne pomiędzy Rumunią i Ukrainą [7]. W czasach 
radzieckich w miejscowości Tereswa funkcjonował duży zakład 
przerabiający drewno oraz zakłady przemysłu spożywczego. 

Linia kolejowa Debreczyn–Sighetu Marmaţiei jest linią prze-
biegającą obecnie przez 3 kraje – Węgry, Rumunię i Ukrainę. 
Linia znajduje się na terenie Wielkiej Niziny Węgierskiej w części 
zachodniej oraz w dolinie rzeki Cisy w części wschodniej. Ca-
łość powstała w czasach, gdy ów teren należał do Austro-Węgier. 
W 1857 r., po przekazaniu do eksploatacji linii Szolnok–Debre-
czyn, zdecydowano się zbudować połączenie do komitatów (wo-

jewództw) Sathmar i Máramaros, zgodnie z zaleceniem rządu 
Węgier, który promował budowę linii kolejowych we wschodniej 
– rolniczej części państwa jako zapewnienie komunikacji ww. 
prowincji z centrum. Zatem w 1868 r. wydano koncesję dla firmy 
na budowę linii Debreczyn–Szatmárnémeti (rum. Satu Mare)–
Máramarossziget, której przewodził niemiecko-żydowski przed-
siębiorca Bethel Henry Strousberg. Budowa wkrótce rozpoczęła 
się, a już w 1870 r. konsorcjum banków (Union–Bank z Wiednia) 
zaproponowało odkup koncesji od Strousberga. Poszczególne 
odcinki powstały w latach (każdy w dwóch etapach): 

 ¡ Debrecen–Nagykároly (rum. Carei)–Szátmarnemeti w 1871 r.,
 ¡ Szátmarnemeti–Bustyaháza (ukr. Busztyno)–Máramarosszi-

get w 1872 r.
Przewoźnikiem został prywatny podmiot Ungarischen Nordo-

stbahn, a w 1890 r. linia kolejowa została znacjonalizowana. 
Całość miała duże znaczenie militarne ze względu na możliwość 
przewozu wojska na front wschodni. Po rozpadzie Austro-Węgier 
w 1918 r. poszczególne odcinki znajdowały się na terenie:

 ¡ Węgier – odcinek Debreczyn–Nyírábrány,
 ¡ Rumunii – odcinki Carei (węg. Nagykároly)–Halmeu i Tere-

swa–Câmpulung la Tisa,
 ¡ Czechosłowacji – odcinek do stacji Diakowo.

Splot toru (1 435 + 1 520 mm) na odcinku Waduł Siret, Ukraina (2.06.2016 r.)

Cysterny serii na konwencjonalnym TSP (podnośnikach Kutruffa) na stacji 
Waduł Siret, Ukraina (7.10.2009 r.)
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Przejście Bocicoiu Mare–Welikij Byczkiw
Przejście Bocicoiu Mare–Welikij Byczkiw (węg. Nagybocskó) – 
jest to miasto rozdzielone granicą państwową, z kolejowym przej-
ściem granicznym, obecnie zlikwidowanym. Odcinek Bocicoiu 
Mare–Welikij Byczkiw został zamknięty w 1945 r. po wykolejeniu 
sowieckiego pociągu towarowego podczas przejazdu przez most. 
Ww. linia nie została już przywrócona do ruchu. Stacje UZ Biła 
Cerkwa (węg. Tiszafejéregyháza) i Welikij Byczkiw są obecnie 
wyłączone z eksploatacji.

Przejście Vicşani–Waduł Siret (–Czerniowce) 
Przejście Vicşani–Waduł Siret (–Czerniowce) (1 435 + 1 520 mm) 
to zasadnicze kolejowe przejście graniczne (pasażerskie i towa-
rowe) w komunikacji Rumunia–Ukraina. Połączenia pasażerskie 
(po torze 1 435 mm) relacji Moskwa–Kijów–Bukareszt–Sofia 
(wagony RŻD i UZ) zostały zawieszone w grudniu 2014 r. W po-
łowie lipca 2017 r. przez przejście kursowały 2 pary pociągów 
relacji Suczawa–Waduł Siret i Bukareszt–Waduł Siret (tabor 
CFR – lokomotywa i wagony) po torze normalnym. Od grudnia 
2015 r. pomiędzy stacjami Waduł Siret i Dorneşti kursuje jedna 
para pociągów po torze normalnym z obsługą taborową CFR (lo-
komotywa i wagony) relacji Waduł Siret–Bukareszt, a raz w tygo-
dniu – wagon sypialny UZ serii WLABd relacji Kijów–Bukareszt. 
Do stacji Waduł Siret docierają z Czerniowiec praktycznie tylko 
pociągi lokalne, podobnie jak do stacji Dorneşti z Suczawy. Tor 
szeroki jest obecny na odcinku Vicşani–Dorneşti–Dorneşti Ni-
sipitu – linią 1 520 mm jest przewożone drewno z Ukrainy do 
Rumunii, gdzie jest przerabiane w zakładzie celulozowo-papier-
niczym znajdującym się w pobliżu miasteczka Rădăuţi. Odci-
nek Vicşani–Waduł Siret jest poprowadzony w splocie (1 435 

+ 1 520 mm), a na odcinku Vicşani–Dorneşti i dalej tor szeroki 
i normalny biegną niezależnie. Obecnie odcinek normalnotorowy 
Suceava Nord–Dărmăneşti jest zelektryfikowany (25 kV 50 Hz). 

Linia Czerniowce–Suczawa została zbudowana w 1869 r., 
gdy te terytoria należały w całości do Austro-Węgier (granica 
z Rumunią znajdowała się w okolicach Suczawy). Linia Czer-
niowce–Suczawa była fragmentem linii magistralnej Lwów–
Czerniowce–Jassy (niem. Lemberg–Czernowitz–Jassy–Eisen-
bahn–Gesellschaft, LCJE), zbudowanej i zarządzanej przez 
spółkę LCJE. Jednym z powodów szybkiej decyzji o budowie linii 
były kłopoty żywnościowe w tym regionie Bukowiny (m.in. klęska 
głodu), zatem potencjalny przewóz żywności byłby łatwiejszy po 
górskim terenie koleją niż furmankami. Linia została ostatecznie 
upaństwowiona w latach 1889–1894, po wcześniejszym doto-
waniu w latach 1872–1875. Linia od tej pory była zarządzana 
przez kkStB. Jednak z powodu słabości miejscowej gospodarki 
linia wydawała się być trwale deficytowa. Po 1918 r. ów region 
stał się częścią Rumunii, w 1940 r. sowieckiej Rosji, w 1941 r. 
ponownie Rumunii i w 1944 r. powtórnie Rosji (od 1991 r. Ukra-
iny). Oznaczało to także konwersję toru (1 524 ↔1 435 mm) za 
każdą zmianą przynależności ziem. 

Linia Waduł Siret–Dorneşti została przekuta w 1944 r. na roz-
staw szeroki, przy czym tor normalny pozostawiono (był obecny 
splot toru). Pociągi towarowe po torze szerokim prowadziły przez 
granicę lokomotywy kolei sowieckich do Dorneşti, a dalej – lo-
komotywy na tor 1 524 mm należące do CFR do stacji Rădăuţi 
ewentualnie Dorneşti, gdzie dokonywano przeładunku na wa-
gony 1 435 mm. Eksploatowane lokomotywy szerokotorowe 
stacjonowały w lokomotywowni Dorneşti. W 1985 r. przekazano 
do użytku stację przeładunkową w Dorneşti i równocześnie ro-
zebrano tor 1 520 mm na odcinku Dorneşti–Rădăuţi. Do pra-
cy na torze szerokim używano parowozów serii 375. Ponieważ 
masa brutto pociągów sukcesywnie wzrastała, zdecydowano 
się przekazać z innych lokomotywowni mocniejsze lokomoty-
wy serii 50 w 1969 r. Okazało się jednak, że eksploatacja ww. 
serii na linii Dorneşti–Rădăuţi z łukami o małych promieniach 
jest problematyczna. Zatem cała seria 50 została przekazana 
do lokomotywowni Iaşi/Fălciu w latach 1973–1975. Natomiast 
pierwsza lokomotywa spalinowa 040 DHC na tor 1 520 mm do 
lokomotywowni Dorneşti została przydzielona w styczniu 1975 r. 
Pojazd został wyprodukowany przez fabrykę „23 August” i była 
to lokomotywa małej mocy. Pierwsza lokomotywa średniej mocy 
060 DA wyprodukowana przez fabrykę Electroputere przydzielo-
no do lokomotywowni  Dorneşti w 1985 r. 

Konwencjonalne TSP na stacji Waduł Siret, Ukraina (7.10.2009 r.)

Stacja Waduł Siret, Ukraina (24.05.2010 r.)

Wagony towarowe UZ na stacji Dorneşti, Rumunia (1.06.2016 r.)
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Po 1945 r. na stacjach Socola (rys. 5), Dorneşti (rys. 4), Fălciu 
i Galaţi (rys. 6) na zarządzenie komisji alianckiej powstały stacje 
przeładunkowe. Na stacji Dorneşti urządzono dodatkowo w loko-
motywowni miejsce remontu parowozów szerokotorowych, poza 
utrzymaniem i bieżącymi naprawami. Na terenie stacji powstała 
dwustanowiskowa parowozownia dla lokomotyw normalnotoro-
wych o długości 44,8 m i szerokości 12,75 m w 1955 r. Jednak 
musiano przystosować budynek także do napraw parowozów 
szerokotorowych (dobudowano tor szeroki). 

Sytuacja zmieniła się w 1976 r., gdy w obsłudze trakcyjnej 
linii Dorneşti–Putna–Nisipitul i Dorneşti–Vicşani pojawiły się 
spalinowe zespoły trakcyjne. Zatem w celu przygotowania zaple-
cza naprawczego przystosowano dawny budynek parowozowni. 
Pierwsze lokomotywy spalinowe 040 DHC 350 na tor 1 520 mm 
przekazano do lokomotywowni w połowie stycznia 1975 r., a za-
plecze naprawcze dlań urządzono także w parowozowni. Ponie-
waż lokomotywy spalinowe miały mniejszą masę niż parowozy, 
a zmiana rozstawu sprowadzała się do wymiany wózków, a nie 
całego podwozia u parowozów, cały zabieg był prostszy i mniej 
czasochłonny. Należy dodać, iż na terenie stacji Dorneşti od 
1951 r. funkcjonował zakład remontowy parowozów serii 375 
i 50, w tym przystosowanych do pracy na torze szerokim. Po 
2000 r. wyburzono większość nieużywanych budynków, w tym 
parowozowni. 

Przejście Constanţa–Czernomorsk
Przejście Constanţa–Czernomorsk (dawniej I l l icziwśk) 
(1 520 mm), czyli towarowa przeprawa promowa jest obecnie za-
wieszona z powodu konieczności przeprowadzenia remontu obu 
promów należących do Ukrainy. Wymiana wózków (1 435 mm ↔ 
1 520 mm) jest wykonywana na stacji CFR Constanţa. 

Linia Brodina–Izvoarele Sucevei
Linia Brodina–Izvoarele Sucevei jest linią, której środkowa część 
znajduje się na Ukrainie, a skrajne części w Rumunii. Linia 
przebiega przez dolinę rzeki Suczawa w Bukowinie i powstała 
w całości w czasach Austro-Węgier. Odcinek Rădăuţi–Brodina 
przekazano do eksploatacji w 1898 r. Jednocześnie rozważano 
przedłużenie linii do Izvoarele Sucevei (niem. Izwor). Ostatecznie 
linia została zbudowana w latach 1911–1913 jako wąskotorowa 
(760 mm) i biegła do miejscowości Seletin (ukr. Selatyn). Była 
to kolej leśna służąca do przewozu drewna z leśnego regionu. 
Podczas pierwszej wojny światowej region był okupowany przez 

armię rosyjską, a linia została przekuta na roz-
staw 1 435 mm używany w regionie w 1916 r. 
oraz zbudowano odcinek do Izvoarele Sucevei. 
Rok później teren wraz z linią został przejęty 
przez armię austro-węgierską. Bukowinę przy-
znano Rumunii po 1918 r., zatem linia stała 
się częścią sieci CFR, jednak odcinek położony 

900 m n.p.m. w okolicach Izvoarele Sucevei, został porzucony, 
a stacją końcową została stacja Şipotele Sucevei (ukr. Szepit), 
obecnie leżąca na Ukrainie. W 1940 r. do północnej Bukowiny 
wkroczyła armia radziecka. W latach 1941–1944 ww. terytorium 
ponownie należało do Rumunii, jednak po 1944 r. powtórnie 
znalazło się po administracją radziecką, która ostatecznie za-
mknęła fragment linii na własnym terytorium (linia nie miała po-
łączenia z siecią SŻD). Linia została dwukrotnie przecięta przez 
granicę państwową po 1944 r. Linia na terytorium Rumunii mia-
ła stację końcową Nisipitu, a fragment Ruska–Szepit znalazł się 
na terytorium sowieckim. Obecnie linia nie jest eksploatowana 
po powodzi z lipca 2008 r. z powodu znacznych zniszczeń. CFR 
nie planują obecnie remontu linii; rozważane jest przekazanie 
jej prywatnym inwestorom. 

Przejścia graniczne pomiędzy Rumunią i Związkiem Radzieckim 
(1945–1991) oraz Rumunią, Mołdawią i Ukrainą (po 1991 r.)
Przejście Cristeşti Jijia–Ungheni
Przejście Cristeşti Jijia–Ungheni (1 435+1 520 mm) na linii 
Kiszyniów–Jassy (rum. Chişinău–Iaşi) to zasadnicze kolejowe 
przejście graniczne pomiędzy Rumunią i Mołdawią, wykorzysty-
wane w ruchu pasażerskim i towarowym. Przez przejście kursu-
je pociąg dalekobieżny relacji Bukareszt–Kiszyniów (tabor CFM) 
oraz kilka par lokalnych pociągów osobowych (1 435 mm, tabor 
CFR) obsługiwanych przez wagony silnikowe serii 78 (dawne se-
rie 750 i 1 000 produkcji zakładów Malaxa) kursujących pomię-
dzy stacjami Iaşi (CFR) i Ungheni (CFM). Pociągi uruchamiane 
przez CFM w komunikacji granicznej kursują po torze 1 520 mm 
na odcinku Chişinău–Socola w wybrane dni tygodnia. Na ob-
szarze Jassów stacja węzłowa to Nicolina, natomiast tor szeroki 
w splocie dochodzi do wschodnich przedmieść Jassów do stacji 
Socola. 

Linia Rosdilna–Iaşi jest linią biegnącą pomiędzy Rumunią, 
Mołdawią, Naddniestrzem i Ukrainą, przebiegającą m.in. przez 
Tyraspol i Bender (Naddniestrze), Kiszyniów, Corneşti i Unghe-
ni w Mołdawii (odcinek o rozstawie 1 520 mm) oraz Jassy, 
przy czym odcinek Ungheni–Jassy funkcjonuje jako splot toru 
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Lokomotywownia w Dorneşti (ok. 1975 r.)
1  budynek warsztatowy oraz zbiornik wody
2  obrotnica
3  budynek administracyjny
4  zasobnik węgla wraz z żurawiem dla parowozów 1435 mm
5  magazyn
6 hala napraw spalinowych wagonów silnikowych
7  kanał rewizyjny dla pojazdów 1435 mm
8  kanał rewizyjny dla pojazdów 1520 mm
9  warsztaty
10 skład węgla

Rys. 4. Lokomotywownia w Dorneşti, ok. 1975 r.
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Stacja Ungheni, Mołdawia (10.03.2012 r.)
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1 435 + 1 520 mm, a jedynym fragmentem zelektryfikowanym 
jest stacja Jassy. Poszczególne odcinki są eksploatowane przez 
UZ: Rosdilna–Kuczurhan (obecnie koleje naddniestrzańskie), do 
Ungheni–CFM, od Ungheni do Jassów–CFR. 

Linia została zbudowana w kilku etapach w latach 1865–
1875 w celu uzyskania połączenia pomiędzy Kiszyniowem 
i Ungheni oraz Jassami oraz pomiędzy Balta i Odessą. Poszcze-
gólne odcinki powstały w latach: 1865 r. (Rosdilna–Kuczur-
han), 1867 r. (–Tyraspol), 1871 r. (do Tyraspola przez Bender), 
1873 r. (Kiszyniów–Corneşti). Odcinek graniczny Ungheni–Iaşi 
zbudowano w 1874 r., a rok później powstał ostatni odcinek Cor-
neşti–Ungheni. Po 1918 r. większa część linii znalazła się pod 
administracją rumuńską, co oznaczało także przekucie torów 
na rozstaw normalny (zrealizowane w latach 1921–1923). Po 
zajęciu Mołdawii przez armię sowiecką w 1940 r. linia została 
ponownie przekuta na rozstaw szeroki. W czasie gdy Mołdawia 
znalazła się ponownie pod administracją rumuńską (1941–
1945), linia funkcjonowała jako normalnotorowa, a po 1945 r., 
po włączeniu do sieci kolei radzieckich, jako linia o rozstawie 
1 524 mm (odcinek do Ungheni włącznie). Choć odcinek Ros-
dilna–Kiszyniów powinien zostać zmodernizowany i zelektryfi-
kowany (częściowo zrealizowano w 1991 r.), to obecność pa-
rapaństwa – Naddniestrza utrudnia planowanie i wykonywanie 
jakichkolwiek inwestycji [5]. Obecnie tylko odcinek do stacji CFM 
Kuczurhan od strony Ukrainy funkcjonuje jako zelektryfikowany, 
a większość pracy przewozowej jest wykonywana trakcją spa-
linową. W listopadzie 2008 r. zbudowano 1,5 km odcinek bie-
gnący do Naddniestrza i umożliwiający wjazd także od strony 
Mołdawii (wcześniej był możliwy tylko od strony Ukrainy, ze stacji 
Kuczurhan). 

W latach 1961–1963 zdecydowano się zdemontować tor 
szeroki pomiędzy stacjami Jassy i Socola. Stacja Socola sta-
ła się dużą stacją towarową wyposażoną w sieć kolejową obu 
rozstawów. Należy dodać, iż pierwsza rozbudowa stacji zosta-

ła zrealizowana w latach 1947–1950, wraz ze zmianą granic. 
Zbudowano także lokomotywownię wraz z niezbędnym zaple-
czem naprawczym. Zatem powstał budynek o długości 58,85 m 
i 7,3 m szerokości wykonany z drewna, gdzie umieszczono ka-
nał rewizyjny o długości 44,85 m, jednocześnie zapewniając 
możliwość wjazdu dla parowozów normalno- i szerokotorowych. 
Wieża wodna o wysokości 10 m mieściła sumarycznie 40 m3 
wody. W 1973 r. stację przebudowano w kierunku zapewnienia 
większej mechanizacji prac dotychczas wykonywanych ręcznie. 
Wiązało się to także ze wzrostem wymiany handlowej pomiędzy 
Rumunią a Związkiem Sowieckim. Na torze szerokim eksploato-
wano parowozy serii 50, przebudowane z rozstawu 1 435 mm 
w 1946 r. Parowozownia w Socoli ostatecznie została zlikwido-
wana w 1986 r. W kwietniu 1973 r. krajowy producent 23 Au-
gust dostarczył pierwsze lokomotywy spalinowe małej mocy 
wyposażone w przekładnię hydrauliczną 1250 HP-040 DHC 
w liczbie 228 egzemplarzy, w tym przystosowanych do pracy na 
torze 1 520 mm, które skierowano do lokomotywowni w Socoli. 
Pojazdy eksploatowano na odcinku pomiędzy stacjami Soco-
la i Cristişti Jijia, gdzie zastąpiły parowozy serii 50. Ponieważ 
wymiana wózków w lokomotywach spalinowych była znacznie 
prostsza niż w parowozach, zatem gdy lokomotywy wysyłano do 
naprawy, wymieniano wózki na normalnotorowe. Praktykowano 
także komunikację przestawczą – wymieniano wózki w wago-
nach towarowych na stacji Socola, a w pasażerskich w Ungheni 
począwszy od 1958 r. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu stacja 
Socola była sukcesywnie rozbudowywana, a niektóre czynności 
poddano automatyzacji. Zbudowano także nowy ceglany budy-
nek zaplecza naprawczego dla lokomotyw spalinowych o dłu-
gości 42 m i szerokości 8,75 m, jednostanowiskowy, z kana-
łem rewizyjno-oczystkowym o długości 20 m. 3 zbiorniki oleju 
napędowego miały objętość jednostkową 500 m3, zapewniając 
jednocześnie możliwość dojazdu dla wagonów cystern. Wówczas 
dawne budynki parowozowni zostały wyburzone. Natomiast do 

D1M (1520 mm) należący do CFM na stacji Sokula w Jassach, Rumunia 
(30.05.2016 r.)

Wagony towarowe (1 435 mm) należące do CFR na stacji Ungheni, Mołda-
wia (10.03.2012 r.)
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Lokomotywownia w Soccola eksploatująca pojazdy obu rozstawów (1435 mm i 1520 mm)(lata 70. XX w.)
1  budynek administracyjny wraz z magazynem piasku
2  hala naprawcza dla pojazdów obu rozstawów
3  kanał rewizyjny dla pojazdów obu rozstawów
4  bocznica dla cystern kolejowych z paliwem do lokomotyw
5  zbiorniki paliwa
6  zbiorniki wody
7  zbiorniki olejów silnikowych i zasobniki smarów

Legenda:
1 budynek administracyjny wraz z magazynem piasku
2 hala naprawcza dla pojazdów obu rozstawów
3 kanał rewizyjny dla pojazdów obu rozstawów
4 bocznica dla cystern kolejowych z paliwem dla lokomotyw
5 zbiorniki paliwa
6 zbiorniki wody
7 zbiorniki olejów silnikowych i zasobniki smarów

Rys. 5. Lokomotywownia w Socola eksploatująca pojazdy obu rozstawów (1 435 mm i 1 520 mm) (lata 70. XX w.)
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przestawiania parowozów z jednego rozstawu na drugi używano 
dźwigów o napędzie parowym lub elektrycznym. 

W 1990 r. przekazano do eksploatacji nową lokomotywownię 
Cristeşti Jijia, budowaną od 1985 r. dla pojazdów obu rozstawów 
szyn. Budowa nowej lokomotywowni była o tyle niezbędna, iż 
stacja Socola miała obsługiwać sukcesywnie rosnący krajowy 
ruch towarowy w obrębie Jassów. Równocześnie przeniesiono 
miejsca odpraw granicznych na stację Cristeşti Jijia, zarówno dla 
ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. 

Przejście Fălciu–Prut2
Przejście Fălciu–Prut 2 (1 520 mm, tor normalny jest zdemonto-
wany) znajdujące się na linii Bârlad–Basarabeasca, ewentualnie 
odcinku granicznym Murgeni–Cantemir i obecnie nie jest eksplo-
atowane (stacja Prut 2 leży w obrębie miasta Cantemir). Przed 
zawieszeniem ruchu kursowały lokalne pociągi pasażerskie po 
torze 1 520 mm należące do CFM i obsługiwane przez szt se-
rii D1, ewentualnie składy wagonowe prowadzone lokomotywą 
CME3. Stacja CFM Prut jest obecnie eksploatowana, a stacja 
CFR Fălciu jest nieczynna, podobnie jak linia Fălciu–Murgeni–
Bârlad Zorleni.

Z powodu wzrostu wymiany handlowej ze Związkiem Ra-
dzieckim po 1945 r. zdecydowano się stację Socola w Jassach 
zmodernizować i rozbudować oraz utworzyć infrastrukturę nie-
zbędną do wykonywana odpraw granicznych. Jednak ze względu 
na korzystniejsze warunki terenowe, zdecydowano się na wybór 
innego przejścia – Fălciu na linii Bârlad–Zorleni–Fălciu, otwar-
tego w 1973 r. Wcześniej przejście było także używane przez 
armię rumuńską, zatem na terenie stacji Fălciu znajdowała się 
infrastruktura kolejowa. Całość poddano modernizacji i rozbu-
dowie, tworząc także zaplecze naprawcze dla lokomotyw na tor 
1 435 mm i 1 520 mm. Zbudowano halę jednostanowiskową 
o długości 25 m i szerokości 5 m wyposażoną w kanał rewizyj-
ny, zbiorniki na paliwo diesla i urządzenia do osuszania piasku. 
Powstały także budynki dla personelu wyposażone w niezbędne 
zaplecze socjalne. Równocześnie przywrócono ruch pasażer-
ski i towarowy na linii Bârlad–Zorleni–Fălciu. W lokomotywow-
ni w Gałaczu eksploatowano parowozy na torze szerokim, przy 
czym była to seria 150. W styczniu 1975 r. przydzielono pierwsze 

lokomotywy spalinowe typu 040 DHC, a parowozy eksploatowa-
no do 1978 r. (ostatnie skasowano po 1994 r.). 

Wraz z rozpadem Związku Sowieckiego i powstaniem nowych 
krajów – Ukrainy i Mołdawii zmienił się także ruch na dawnej 
granicy rumuńsko-sowieckiej. Aby dojechać do Rosji przez Făl-
ciu, konieczny był także przejazd przez Mołdawię, oprócz Ukra-
iny (linia Tecuci–Bârlad–Fălciu), co skomplikowało ruch na ww. 
przejściu granicznym. 

Należy dodać, iż parowozy eksploatowane na torze szerokim, 
przed wysłaniem do zakładu naprawczego miały zmieniane pod-
wozie na terenie lokomotywowni w Fălciu. Operacji dokonywano 
przy użyciu dźwigu Ardelt o napędzie parowym sprowadzanym 
z lokomotywowni  Paşcani. Jednak było to o tyle kłopotliwe, że 
zestawy kołowe 1 435 mm wykazywały inny stopień zużycia 
niż odpowiedniki 1 520 mm. Poza tym często było niezbędne 
dołączanie innego tendra do lokomotywy (1 435 mm zamiast 
1 520 mm). Naprawy parowozów szerokotorowych były o tyle 
problematyczne, iż podobnych lokomotyw było niewiele, zatem 
trudnością był dostęp do części zamiennych (np. układu napę-
dowego). Dla lokomotyw spalinowych podobne naprawy były nie-
porównanie prostsze. 

Przejście Galaţi–Giurgiuleşti
Przejście Galaţi–Giurgiuleşti na linii Reni–Giurgiuleşti–Galaţi–
Barboşi jest używane tylko w ruchu towarowym (1 520 mm) oraz 
do transportu towarów z/do portu w Gałaczu przewożonych do 
Reni i dalej do Ukrainy. Odcinek Galaţi–Giurgiuleşti został prze-
budowany na 1 435 + 1 520 mm we wrześniu 2014 r. oraz zbu-
dowano stację Giurgiuleşti (rys. 7). Po ostatniej korekcie granicy 
mołdawsko-ukraińskiej linia przebiega przez terytorium Ukrainy 
i stację Reni, w Giurgiuleşti na terytorium Mołdawii linia łączy 
się z nową linią z Cahul i biegnie na zachód do Rumunii. Dodat-
kowo przejście Galaţi–Giurgiuleşti (–Reni) pełni również funkcję 
przejścia pomiędzy Ukrainą i Rumunią. Przejście nigdy nie było 
wykorzystywane w ruchu pasażerskim. 

Linia kolejowa Bender–Gałacz obecnie jest jedną z linii ma-
gistralnych pomiędzy Ukrainą, Mołdawią i Rumunią. Biegnie od 
stacji Bender położonej w Naddniestrzu, przez stacje Căinari 

Tab. 2. Kolejowe przejścia graniczne w komunikacji CFR–CFM
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Cristeşti Jijia–Ungheni – – + + + Ungheni CFM –

Fălciu–Prut 2 – + – – – Fălciu CFR
przejście  
nieeksploatowane;  
zdemontowany tor 
1 435 mm

Mo dawiał

21

Zorleni

54

3

Lokomotywownia w Fălciu (ok. 1974 r.)
1  budynek administracyjny
2  hala naprawcza, warsztaty i kana rewizyjny dla pojazdów obu rozstawówł
3  kana rewizyjny dla pojazdów obu rozstawówł
4  zbiorniki paliwa
5  magazyn piasku

Legenda:
1 budynek administracyjny
2 hala naprawcza, warsztaty i kanał rewizyjny 
   dla pojazdów obu rozstawów
3 kanał rewizyjny dla pojazdów obu 
   rozstawów
4 zbiorniki paliwa
5 magazyn piasku

Rys. 6. Lokomotywownia w Fălciu, około 1974 r.

Tab. 3. Kolejowe przejścia graniczne w komunikacji CFR–CFM–UZ
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Galaţi–Giurgiuleşti – – + – + –
konwersja linii 1 520 mm 
Galaţi–Giurgiuleşti na 
1 435 + 1 520 mm  
w 2014 r.

Giurgiuleşti–Reni – + – – + Giurgiuleşti 
CFM?

w Gałaczu i Giurgiuleşti 
znajdują się porty rzeczne
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i Basarabeasca w Mołdawii i dalej przez stację Reni na Ukrainie, 
Giurgiuleşti ponownie w Mołdawii do stacji Gałacz w Rumunii. 
Linia jest jednotorowa niezelektryfikowana na całej długości, 
całkowicie o rozstawie 1 520 mm. Odcinek Giurgiuleşti–Gałacz 
jest wykonany w splocie (1 435 + 1 520 mm), choć tor normalny 
nie jest obecnie używany. Na stacji UZ Reni sieć 1 435 mm jest 
rozebrana, natomiast na stacji Giurgiuleşti pozostawiono i spo-
radycznie jest eksploatowana. Praktycznie na całej długości linia 

jest używana tylko przez CFM. Należy dodać, iż znaczenie linii 
wynika z obecności portów rzecznych w Giurgiuleşti i Gałaczu, 
w którym także znajduje się huta żelaza zbudowana w latach 60. 
XX w. Ów zakład metalurgiczny, o wydajności 3,5 mln t stali rocz-
nie, korzysta z rudy żelaza przywożonej z kierunku wschodniego 
(do zakładu jest doprowadzony tor szeroki). 

Linia Bender–Gałacz została zbudowana w 1877 r. jako 
część Kolei Południowej należącej do kolei rosyjskich, zatem 
o rozstawie 1 524 mm. Po przejęciu Mołdawii przez Rumunię po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej, linia została przekuta 
na rozstaw normalny w latach 1921–1923. Po siłowym zajęciu 
Mołdawii przez Związek Radziecki w 1940 r. linia została ponow-
nie przekuta (1 435 → 1 524 mm), w 1941 r. wraz z atakiem 
Niemiec (i Rumunii) na Związek Radziecki kolejny raz (1 524 → 
1 435 mm) i ostatecznie w 1945 r. (1 435 → 1 524 mm). Ponie-
waż część Mołdawii – Naddniestrze ogłosiło secesję w 1990 r. 
(fragment ww. linii znajduje się tym państwie), dla ułatwienia 
komunikacji zdecydowano się zbudować odcinek Giurgiuleşti–
Cahul w 2008 r. (odcinek Cahul–Cantemir powstał w 1971 r.). 

Port rzeczny w Giurgiuleşti 
Port rzeczny w Giurgiuleşti jest jedynym dużym portem rzecznym 
znajdującym się na terenie Mołdawii. Ściśle, port znajduje się 
w odległości 133,8 km od ujścia Dunaju do Morza Czarnego 
w szerokiej delcie tej rzeki (zatem może być sklasyfikowany jako 
port morski). Obecny port jest zarządzany przez spółkę „Danu-
be Logistics”, która jest także głównym inwestorem. Port został 
przekazany do eksploatacji w październiku 2006 r. po 10 latach 
budowy. Do czasu wybudowania portu w Giurgiuleşti Mołdawia 
była zależna od przeładunków w portach w Rumunii i Ukrainie. 
Natomiast sam fakt budowy wiąże się z wymianą terytoriów 

Rumunia

Mo dawiał

Ukraina

Dunaj

Linie 1435 mm niezelektryfikowane

Granice państw

Linie 1520 mm niezelektryfikowane

Linie 1435 + 1520 mm niezelektryfikowane

Giurgiuleşti

Prut
Reni

Gałacz

Cahul

Rys. 7. Stacja Giurgiuleşti

Most na rzece Prut, Girgiulesti, Rumunia/Mołdawia (3.09.2012 r.)

84-0841 (1 520 mm) na stacji Gałacz, Rumunia (18.04.2011 r.).  
Fot. T. Stolz

Port w Giurgiuleşti, Mołdawia (25.05.2017 r.). Fot. Glax2007 / © Wikimedia 
Commons
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Linie 1520 mm niezelektryfikowane

Linie 1435 + 1520 mm niezelektryfikowane
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Reni

Gałacz

Cahul



Systemy transportowe

1–2 /2019   47

pomiędzy Mołdawią i Ukrainą (stanowiącymi do 1991 r. jedno 
państwo) – Mołdawia przekazała terytoria wraz z drogą kołową 
Ukrainie w zamian za 0,45 km pas lądu na południu z dostępem 
do Dunaju. W 2007 r. uruchomiono terminal naftowy, zbudowany 
kosztem 35 mln USD, w którym jest możliwy przeładunek 3 ro-
dzajów produktów petrochemicznych jednocześnie. Pojemność 
zbiorników w porcie jest równa 63 tys. m3, a zdolność przeła-
dunkowa – 2 mln t rocznie. Do portu mogą zawijać statki o mak-
symalnym zanurzeniu 6,5 m. W 2009 r. rozpoczął działalność 
terminal zbożowy zbudowany za sumę 12 mln USD. Możliwy 
jest przeładunek zboża w systemie statek ↔ pociąg: zdolność 
załadunkowa na pociąg ewentualnie samochód to 3 tys. t dzien-
nie (300 t na godzinę), a na statek 7 tys. t dziennie. Roczna 
zdolność przeładunkowa portu dla ładunków stałych oscyluje 
w granicach 0,5 mln t. Obecnie w porcie znajduje się strefa 
przemysłowa oraz terminal dla ładunków masowych. Kosztem 
10 mln USD zbudowano terminal pasażerski, zdolny odprawić 
do 300 osób dziennie. Główną bolączką portu jest niewielka 
długość wybrzeża, z którego może korzystać Mołdawia, a proś-
by o poszerzenia wybrzeża, tj. uzyskanie dodatkowych gruntów 
od Ukrainy, zakończyły się niepowodzeniem. W obrębie portu 
na obszarze 120 ha urządzono wolną strefę ekonomiczną dla 
przedsiębiorców z krajów UE. Od 2010 r. w tej strefie 26 firm 
zainwestowało sumarycznie 46,6 mln USD. 

Dodatkowo na pograniczu rumuńsko-radzieckim funkcjono-
wały liczne koleje wąskotorowe (obecnie większość z nich jest 
zlikwidowana), natomiast sieć kolejowa 1 520/1 524 mm była 
także bardziej rozbudowana wobec stanu obecnego jeszcze pod 
koniec lat 70. XX w. 

Obsługa trakcyjna na pograniczu Rumunii z Ukrainą i Mołdawią
Trakcja spalinowa zastąpiła parową w obsłudze trakcyjnej gra-
nicznych stacji przeładunkowych (1 435/1 524 mm) w Rumunii 
na przełomie lat 60. i 70. XX w. Wtedy krajowy przemysł rozpo-
czął dostawy lokomotyw elektrycznych i spalinowych dla CFR, 
które początkowo zastąpiły parowozy na liniach magistralnych, 
a później także na bocznych czy także w pracy manewrowej (za-
tem również na granicy rumuńsko-radzieckiej). Parowozy pracu-
jące na torze szerokim reprezentowały dwie serie – początkowo 
50.0, a później 150.1xxx (pojazdy przebudowane z rozstawu nor-
malnego na szeroki i wyposażone w sprzęg samoczynny SA-3). 
Wraz ze zmianą trakcji zmodyfikowano stacje przeładunkowe, 
likwidując niektóre elementy infrastruktury – obrotnice, stano-
wiska do nawęglania czy wodowania, czy część zaplecza napraw-
czego, które w nowej rzeczywistości stały się zbędne. 

Obsługa trakcyjna na pograniczu Rumunii z Ukrainą i Moł-
dawią jest wykonywana przez lokomotywy spalinowe: CFR typu 
LDE2100 i LDH125 oraz UZ/CFM – serii M62/2M62/2M62U 

D1-708 (1 520 mm) na stacji Ungheni, Mołdawia (11.04.2011 r.)

CME3-625 (1 435 mm) na stacji Ungheni, Mołdawia (11.04.2011 r.)

Most na rzece Prut, Mołdawia (10.03.2012 r.)

3TE10-0037 (1520 mm) na stacji Ungheni, Mołdawia (10.03.2012 r.)
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i CME3, pracujące na obu szerokościach toru plus 2TE10 (UZ, 
CFM) i 2TE10Ł (CFM). Zasada jest zbliżona do panującej na gra-
niach: polsko-białoruskiej czy słowacko-ukraińskiej: lokomotywy 
przewoźnika stosującego rozstaw 1 435 mm jako podstawowy 
(PKP, ŽSR), wjeżdżają na sieć kolejową 1 435 mm także dru-
giego przewoźnika, a dla przewoźników UZ czy BC stosujących 
rozstaw 1 520 mm jako podstawowy, szerokotorowe lokomoty-
wy UZ czy BC wjeżdżają na sieć 1 520 mm należącą do PKP 
czy ŽSR. Zatem lokomotywy UZ/CFM są eksploatowane na sieci 
1 520 mm należącej do CFR, a lokomotywy CFR prowadzą po-
ciągi przez granicę państwową po torze 1 435 mm. Natomiast 
lokomotywy CFR na tor 1 520 mm pojawiają się na sieci UZ/CFM 
w wyjątkowych przypadkach, podobnie jak normalnotorowe loko-
motywy UZ/CFM na sieci CFR. Od tych zasad są jednak wyjątki. 

Obecnie na przejściu Halmeu–Diakowo praktycznie całość 
pracy przewozowej wykonują lokomotywy UZ, a tabor CFR jest 
używany tylko w przypadku braku wolnej lub sprawnej lokomoty-
wy UZ, ewentualnie w przypadku konieczności szybkiego przewo-
zu ładunku przez granicę. Na odcinku Porumbeşti–Halmeu oraz 
w obrębie ww. stacji na torze 1 520 mm są używane lokomotywy 
LDE2100 i LDH125 należące do CFR. Na normalnotorowym od-

cinku Diakowo–Czop praca przewozowa jest wykonywana przez 
lokomotywy CME3 należące do UZ. Seria CME3 na tor 1 435 mm 
jest przypisana w większości do lokomotywowni w Mukaczewie. 

Obecnie najintensywniej eksploatowanymi przejściami gra-
nicznymi (CFR / UZ / CFM) są przejścia Vicşani–Waduł Siret i Ga-
laţi–Giurgiuleşti–Reni (w kolejności pod względem wolumenu 
przewozów). Z Ukrainy do Rumunii przewożone są: gaz propan-
-butan, drewno, cement, zrębki drewniane i syntetyczny kauczuk. 
Transportowane są także kontenery oraz cysterny (po wymianie 
wózków) z benzyną z rafinerii w Ploeszti (z Rumunii na Ukrainę). 
Z Rumunii przywożone są także sklejka i płyty wiórowe. Nato-
miast przez przejście Galaţi–Giurgiuleşti–Reni przewożone są 
nawozy sztuczne i rudy metali (głównie żelaza). Przez przejście 
Cristeşti Jijia–Ungheni transportowane jest wino w cysternach-
-kontenerach z Mołdawii do Rumunii, a w przeciwnym kierunku 
– benzyna z rafinerii w Ploeszti oraz cukier. 

Ruch lokalny na torze normalnym jest obsługiwany przez skła-
dy wagonowe prowadzone lokomotywami należącymi do CFR. 
Natomiast na torze szerokim eksploatowane są spalinowe ze-
społy trakcyjne serii D1 (producent – Ganz Mavag) należące do 
UZ ewentualnie CFM, z których część została zmodernizowana 
(pojazdy należące do CFM). Permanentnie dla służb granicznych 
obu krajów problemem pozostaje znaczna skala przemytu, co 
znacznie wydłuża czas postoju na stacjach granicznych, a także 
naraża eksploatowany tabor na dewastacje wskutek działalności 
przemytników. 

Producenci taboru kolejowego w Rumunii
W Rumunii funkcjonują dwaj producenci taboru kolejowego – za-
kłady Electroputere znajdujące się w mieście Craiova oraz Faur 
(d. 23 August) w Bukareszcie.

Cechą charakterystyczną kolei rumuńskich jest brak loko-
motyw serii M62 na sieci CFR, które eksportowano ze Związku 
Radzieckiego w znacznych liczbach do krajów Układu Warszaw-
skiego, nie bez przyczyn militarnych, począwszy od końca lat 
60. XX w. (do Polski dostarczono 1 183 egzemplarze tych lo-
komotyw). Była to prosta i stosunkowo niezawodna konstrukcja 
przystosowana do komunikacji przestawczej (1 435/1 524 mm).

Electroputere
Zakład Electroputere został założony we wrześniu 1949 r. jako 
wytwórnia urządzeń elektrycznych (prądnic, transformatorów, 
itp.). Po upaństwowieniu zakładów przemysłowych (oraz sze-

Wagony należące do CFM w składzie pociągu dalekobieżnego do Kiszynio-
wa na stacji Gara de Nord, Bukareszt (3.05.2018 r.). Fot. M. Graff

Zapasowe wózki wagonowe na stacji Waduł Siret, Ukraina (7.10.2009 r.)

60-1318 (1435 mm) z pociągiem do Bukaresztu na stacji Waduł Siret, 
Ukraina (2.06.2016 r.)
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roko pojętych „środków produkcji”) rozpoczęto realizację poli-
tyki ekonomicznej w systemie planów 5-letnich. Choć decyzja 
o rozbudowie przemysłu ciężkiego czy rafineryjnego oznaczała 
uprzywilejowaną rolę kolei w krajowym systemie transportowym 
(np. szybka elektryfikacja sieci kolejowej), to jednak sztuczne 
generowanie zapotrzebowania na przewozy masowe po 1989 r. 
spowodowało głęboką zapaść kolei w Rumunii. 

Jednak pozostawanie Rumunii na uboczu w porównaniu 
z innymi krajami bloku wschodniego umożliwiło utrzymywanie 
stosunkowo dobrych relacji z krajami zachodnimi, co oznaczało 
także szerszy dostęp do nowoczesnych technologii czy większej 
liczby rynków zbytu dla swoich produktów. Pewne owoce podob-
nej polityki uzyskała także kolej. Zakład Electroputere SA Craiova 
pod koniec lat 60. otrzymał nowoczesne technologie z Francji, 
a sama firma zatrudniała wówczas około 8 tys. osób. Produkowa-
no zarówno lokomotywy spalinowe, jak i elektryczne, wykorzystu-
jąc przy tym zachodnią myśl techniczną oraz eksportując własne 
wyroby do 20 krajów na 3 kontynentach. W 1990 r. zakład został 
podzielony na 7 mniejszych podmiotów, jednak 4 lata później po-
nownie połączono w jedną całość. Mimo wszystko bolączką po-
zostawał brak kapitału potrzebny na unowocześnienie zakładu. 
Zatem zdecydowano się na prywatyzację: przekazano 62,82% 
akcji do grupy kapitałowej, w której zgromadzono 5 podmiotów: 
produkujących: wyposażenie elektryczne (1), urządzenia typu 
silniki i prądnice (2), transformatory (3) oraz kolejowe pojazdy 
szynowe i tramwaje (4) plus ostatni odpowiedzialny za produk-
cję części zamiennych, aparatury kontrolno-pomiarowej, itp. (5). 
Jako inwestora wybrano saudyjski podmiot Al-Arrab Contracting 
Company Limited (ACC) w lutym 2007 r. Ponieważ miesiąc wcze-
śniej Rumunia została członkiem Unii Europejskiej, a wybrany 
inwestor pochodził spoza UE, zatem wybór musiała zatwierdzić 
Komisja Europejska do listopada 2007 r. Wcześniejsze próby 
prywatyzacji zakładu – w tym wykup akcji przez pracowników, 
zakończyły się niepowodzeniem. 

Choć formalnie zakład Electroputere został założony 
w 1949 r., to pierwsza lokomotywa została wyprodukowana 
w 1941 r. Podmiot wykonywał także remonty parowozów, a póź-
niej także produkował lokomotywy spalinowe i elektryczne oraz 
tramwaje począwszy od lat 60. XX w. Choć naturalnym klientem 
były CFR, czyli koleje rumuńskie, to pojazdy wytwarzane przez 
Electroputere były kierowane także na eksport, m.in. do Jugosła-
wii, Węgier, Bułgarii, Grecji, Polski, Chin i Iranu (wyeksportowano 
sumarycznie około 1 tys. pojazdów). Pewnym wyjątkiem wśród 
kolei krajów bloku wschodniego był fakt, iż koleje Rumunii wła-
ściwie nie eksploatowały pojazdów z importu, a park taborowy 
stanowiły praktycznie tylko lokomotywy krajowej produkcji (tzw. 
polityka niezależności forsowana przez centralne władze Rumu-
nii). Jednak część podzespołów pochodziła z importu – dostaw-
cą była np. jugosłowiańska (obecnie chorwacka) firma Končar. 
Serią lokomotyw wyprodukowaną w największej liczbie był typ 
2100HP10, przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego, to-
warowego oraz dla odbiorców przemysłowych. 

Serie lokomotyw spalinowych wyprodukowane przez Electro-
putere oznaczano od 60 do 68: serie 60 i 62 otrzymały jako 
jednostkę napędową dwurzędowy silnik diesla z turbodołado-
waniem na licencji szwajcarskiej firmy Sulzer typu 12LDA28 wy-
twarzający moc 1 544 kW przy 750 obr./min. Różnica pomiędzy 
obiema seriami to wyższa prędkość maksymalna (120 km/h vs. 
100 km/h) serii 62 wobec serii 60. Serie 63 i 65 otrzymały silnik 
spalinowy EMD 8-710G o nieznacznie wyższej mocy 1 582 kW 

i wyższej prędkości obrotowej – 900 obr./min. Zmieniono także 
prądnicę na alternator oraz zamontowano zmodyfikowane elek-
tryczne silniki trakcyjne (DC). Obie serie zostały przeznaczone 
do obsługi ruchu pasażerskiego (m.in. przewidziano możliwość 
ogrzewania wagonów z lokomotywy), a obie serie różniły się 
prędkością maksymalna – 120 km/h i 100 km/h. Obecnie serie 
63 i 65 są eksploatowane przez CFR Călători (przewozy pasa-
żerskie), a 60 i 62 – przez CFR Călători i CFR Marfă (przewozy 
towarowe). 

Wyprodukowano dwie wersje opisanej lokomotywy, sumarycz-
nie 2 404 egz.:

 ¡ o prędkości maksymalnej 100 km/h, w latach 1959–1981;
 ¡ o prędkości maksymalnej 120 km/h, w latach 1966–1981.

Dla poszczególnych przewoźników dostarczono lokomotywy 
typu 2 100 HP:

 ¡ 1 407 egz. dla CFR w latach 1960–1981;
 ¡ 160 egz. dla przewoźników spoza CFR w latach 1970–1993;
 ¡ 422 egz. dla PKP w latach 1965–1978, seria ST43;
 ¡ 130 egz. dla BDZ w latach 1966–1975;
 ¡ 379 egz. dla CR (koleje chińskie) w latach 1971–1990, seria 

ND2.
Electroputere wyprodukowała także 30 lokomotyw dla kolei 

brytyjskich, oznaczonych przez BR jako seria 56 i przeznaczo-
nych do obsługi ruchu towarowego. BR zdecydowały się na zło-
żenie zamówienia za granicą, jak brytyjski producent odmówił 
wyprodukowania podobnych pojazdów. Jednak okazało się, że 
jakość wykonania lokomotyw jest niezadowalająca, zatem skie-
rowano całą serię do zakładów naprawczych BREL w Crewe 
i Doncaster wkrótce po odebraniu pojazdów. Cała seria została 
wycofana z eksploatacji około 2005 r. 

Electroputere, oprócz pojazdów normalnotorowych, produko-
wał także lokomotywy szerokotorowe, w których – oprócz mo-
dyfikacji wózków czy gniazda sprzęgu, musiano także zmienić 
ostoję pojazdu w celu przystosowania do zabudowy sprzęgu 
samoczynnego. 

Wytwarzano również lokomotywy elektryczne na podstawie 
licencji – pierwsze 10 pojazdów serii 40 zbudowała szwedzka 
firma ASEA w 1965 r., zbliżone do serii El.15, wyprodukowanych 
na zamówienie NSB. Kolejne 96 egzemplarzy powstało już w Ru-
munii. Były to lokomotywy o układzie osi Co’Co’, mocy 5 100 kW 

89-0223 (1 435 mm) (producent – Faur/23 August) z pociągiem osobo-
wym na stacji Dorneşti, Rumunia (21.08.2011 r.)
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i prędkości maksymalnej 120 km/h oraz przystosowane do eks-
ploatacji na liniach zelektryfikowanych napięciem 25 kV 50 Hz. 
Poprzez modyfikację pojazdu (m.in. zmiana przełożenia prze-
kładni) podniesiono prędkość maksymalną do 160 km/h. 

Sumarycznie powstały 933 egzemplarze serii 40/41/ 
42/45/46. W sąsiedniej Jugosławii (obecnie Chorwacji) w firmie 
Končar zamówiono w 1973 r. lokomotywy dwóch serii – 43 i 44 
o układzie osi Bo’Bo’ i mocy 3 400 kW, o prędkości maksymal-
nej odpowiednio 120/160 km/h w liczbie 40 i 6 egzemplarzy. 

Po 2000 r. zmodernizowano pewną liczbę posiadanych lo-
komotyw, montując nowocześniejszą część elektryczną (prze-
kształtniki główne oparte na falownikach opartych o tranzystory 
IGBT) we współpracy z Siemensem. Jednocześnie CFR nie pozy-
skały żadnych fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych poza 
pojedynczym egzemplarzami. 

Faur/23 August
Innym producentem taboru kolejowego w Rumunii jest firma 
Faur, przed 1989 r. funkcjonująca pod nazwą 23 August, a wcze-
śniej także Malaxa. Przed 1989 r. zakład zatrudniał 20 tys. osób, 
a obecnie liczba pracowników waha się w granicach 400–500 
(2010 r.). Siedziba firmy znajduje się w stolicy kraju – Bukaresz-
cie, a profil produkcji zakładu to m.in. lokomotywy spalinowe, 
zarówno normalno-, wąsko- i szerokotorowe. Zakład został za-
łożony w 1921 r. przez greckiego przemysłowca Mikołaja Ma-
laxa na przedmieściach Bukaresztu, a obszarem działalności 
były naprawy lokomotyw parowych. Ponieważ firma regularnie 

otrzymywała zamówienia, zatem właściciel w 1928 r. zdecydował 
się na poszerzenie zakresu działalności o produkcję parowozów, 
a także spalinowych wagonów silnikowych i wagonów pasażer-
skich, silników spalinowych, układów hamulcowych oraz wytwa-
rzaniem form ze stopów stali. W okresie kolejnych 5 lat bramy 
fabryki opuściło około 100 fabrycznie nowych lokomotyw. Mala-
xa zbudował także fabrykę rur ‘Republic’ do przesyłania krajowej 
ropy naftowej. Pod koniec lat 40. XX w. dotychczasowy właściciel 
zdecydował się na emigrację do USA (zakład został przymusowo 
upaństwowiony). W 1949 r. nazwę podmiotu zmieniono na 23 
August. W 2004 r. zakład włączono w do prywatnej grupy kapita-
łowej Bega. Obecnie profilem działalności podmiotu jest:

 ¡ wykonywanie konstrukcji spawanych i budowa maszyn,
 ¡ metalurgia – wytwarzanie części zamiennych do maszyn i po-

jazdów, wałów kardana, odlewek, elementów: łożysk, młynów, 
pieców itp.,

 ¡ kompleksowa produkcja urządzeń dla cementowni – krusza-
rek, pieców, chłodni, itp.,

 ¡ produkcja urządzeń dla przemysłu chemicznego i rafineryj-
nego, w tym sprężarek niezbędnych w wybranych procesach 
technologicznych, 

 ¡ naprawy taboru kolejowego – lokomotyw, tramwajów, wa-
gonów silnikowych, wózków oraz podzespołów pojazdów 
szynowych,

 ¡ wykonywanie urządzeń dla energetyki (prądnic, turbin wiatro-
wych, itp.).
Produkcja taboru kolejowego nie jest obecnie kontynuowana. 

Klientami FAUR są firmy z ponad 50 krajów – Niemiec, Fran-
cji, Austrii, Polski, Belgii, Czech, Grecji, Szwajcarii, Rosji, Włoch, 
Hiszpanii, Kanady, Węgier, Kazachstanu, Turcji, Egiptu, Pakista-
nu, Brazylii, Chin i in. Lokomotywy spalinowe wyprodukowane 
przez Faur to lokomotywy średniej mocy, przeważnie o układzie 
osi B’B’ o mocy silnika spalinowego 920 kW, wyposażone w prze-
kładnię hydrauliczną. Wprawdzie powstały pojazdy z przekładnią 
elektryczną, jednak były to egzemplarze raczej wytwarzane na 
eksport (np. seria SP32 dla PKP) niż rynek krajowy. Pierwsze 
lokomotywy spalinowe w fabryce Faur powstały w 1966 r., z któ-
rych część otrzymała ogrzewanie parowe. Lokomotywy spalinowe 
wytwarzano również na eksport – m.in. dla MÁV, DR, ČSD i in-
nych przewoźników [8, 10, 21, 35]. Począwszy od lat 90. nie-
które lokomotywy zmodernizowano we współpracy z koncernami 
zachodnimi – w tym Alstomem czy krajową firmą Remarul. Zrezy-
gnowano z ogrzewania parowego na rzecz elektrycznego, jednak 
w niektórych pojazdach zdecydowano się zamontować dodatko-
wy silnik spalinowy z powodu znacznego zapotrzebowania na 
moc (~300 kW) do ogrzewania pociągu (moc dotychczasowego 
silnika – 920 kW po odjęciu mocy na ogrzewanie obniżała się 
do 600 kW, czyli o 30%). 

Przypisy
1 Pojęcia ‘mołdawski’ i ‘rumuński’ często (choć nie zawsze) są 
uważane za tożsame, przykładowo większość językoznawców 
traktuje język mołdawski jako dialekt rumuńskiego, co jest tak-
że zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Mołdawii 
z grudnia 2013 r.
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Railway transport between Romania and the Soviet Union (1945–1991)/ 
Ukraine and Moldova (after 1991)

In Romania, similar to Poland, low-processed goods (with a small 
value-added) are transported by rail from the east: coal, propane-
butane gas, metal ores, and wood; railway transport for them is ideal. 
Because the Romanian economy is about half the size of Poland, 
the volume of transhipments on the state border – now Romanian-
Ukrainian and Romanian-Moldovan (up to 1991 Romanian-Soviet) 
is also smaller. Border crossings on the eastern and northern bor-
der in Romania equipped with a railway network with 1435 mm and 
1520 mm rail gauge are three basic and one-two additional ones, 
and others act as local crossings. All border crossing are single-
track (i.e., equipped with a standard and broad rail gauge). None of 
the border crossings equipped with a network of both rail gauge is 
electrified, and conventional changeover communication is used, no 
automatic one.
Key words: Romanian-Ukrainian border, Romanian-Moldovan border, 
a railway network with 1435 mm and 1520 mm rail gauge, Vicşani, 
Waduł Siret, Cristeşti Jijia, Ungheni.


