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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor pentru acordarea licenþei de transport feroviar
ºi a certificatului de siguranþã, în vederea efectuãrii serviciilor de transport public
sau în interes propriu pe cãile ferate române
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (1)
ºi art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Feroviare Române Ñ
AFER ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere ºi directivele Consiliului Comunitãþii Europene nr. 91/440 privind dezvoltarea cãilor ferate comunitare, nr. 95/18 privind licenþele întreprinderilor feroviare ºi nr. 95/19 privind repartizarea capacitãþilor de infrastructurã ºi
încasarea de redevenþe de utilizare a infrastructurii,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele pentru acordarea licenþei Feroviarã Românã Ñ AFER, organismul tehnic specializat
de transport feroviar ºi a certificatului de siguranþã, în al Ministerului Transporturilor, pe bazã de tarife.
(3) În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiþiile
vederea efectuãrii serviciilor de transport public sau în intecare
au stat la baza eliberãrii licenþei de transport feroviar,
res propriu pe cãile ferate române, prevãzute în anexa
respectiv
a certificatului de siguranþã, precum ºi în cazul
nr. 1 la prezentul ordin.
unor încãlcãri grave sau repetate ale reglementãrilor speciArt. 2. Ñ (1) Licenþa de transport feroviar ºi certificatul
fice în transporturi, licenþele de transport feroviar, respectiv
de siguranþã se elibereazã operatorilor de transport feroviar certificatele de siguranþã, pot fi suspendate sau anulate,
de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER.
dupã caz.
(2) Activitãþile specifice pentru acordarea licenþei de
Art. 3. Ñ (1) Verificarea îndeplinirii condiþiilor care au
transport feroviar, respectiv a certificatului de siguranþã, stat la baza eliberãrii licenþei de transport feroviar, respectiv a certificatului For
de siguranþã,
se efectueazã
de cãtre
prevãzute la art. by
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personalul Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER, împuternicit cu atribuþii specifice de control, inspecþie de stat ºi de
registru, ºi, dupã caz, de personalul desemnat din
Ministerul Transporturilor, posesor al legitimaþiei speciale de
control, ale cãrei model ºi conþinut sunt prevãzute în anexa
nr. 2 la prezentul ordin.
(2) Legitimaþia specialã de control este emisã de
Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER.
(3) Legitimaþia specialã de control dã posesorului drept
de acces în toate mijloacele de transport feroviar ºi în
metrou, în unitãþile cu specific feroviar care funcþioneazã
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în unitãþile operatorilor de transport feroviar ºi în unitãþile agenþilor economici care furnizeazã produse sau presteazã servicii pentru
calea feratã ºi pentru metrou.
Art. 4. Ñ Atunci când se constatã existenþa unor încãlcãri grave sau repetate ale reglementãrilor ºi normelor tehnice în vigoare, Autoritatea Feroviarã Românã Ð AFER
este obligatã sã dispunã sau sã propunã, dupã caz, suspendarea sau retragerea ºi a altor autorizaþii, certificate,

atestate sau licenþe, eliberate de Ministerul Transporturilor,
de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER sau de centrele
de pregãtire, perfecþionare, atestare ºi de autorizare a personalului din transporturile feroviare.
Art. 5. Ñ În scopul informãrii operative a celor interesaþi despre activitãþile de registru, de acordare a licenþelor,
de certificare, de control ºi inspecþie de stat în transportul
feroviar ºi cu metroul, Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
AFER va edita Buletinul Autoritãþii Feroviare Române Ñ
AFER.
Art. 6. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage rãspunderea materialã, civilã sau penalã, dupã caz,
potrivit legii.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 8. Ñ Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER,
Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. ºi operatorii de transport feroviar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 29 decembrie 1998.
Nr. 778.
ANEXA Nr. 1

NORME
pentru acordarea licenþei de transport feroviar ºi a certificatului de siguranþã,
în vederea efectuãrii serviciilor de transport public sau în interes propriu pe cãile ferate române
Art. 7. Ñ Licenþa de transport feroviar, însoþitã de certiCAPITOLUL I
ficatul de siguranþã, dã dreptul operatorului de transport
Dispoziþii generale
feroviar sã solicite accesul pe infrastructura feroviarã.
Art. 1. Ñ (1) Serviciile de transport feroviar public sau
Art. 8. Ñ Pentru prestaþiile efectuate de Autoritatea
în interes propriu pe cãile ferate române, denumite în con- Feroviarã Românã Ð AFER în activitatea de eliberare a
tinuare servicii de transport feroviar, pot fi efectuate numai de licenþelor de transport feroviar ºi a certificatelor de sigucãtre operatorii de transport care deþin licenþã de transport ranþã se percep tarife diferenþiate, aprobate de Ministerul
feroviar ºi certificat de siguranþã, eliberate de Ministerul Transporturilor.
Transporturilor, prin Autoritatea Feroviarã Românã Ð AFER.
(2) Nu intrã în sfera de aplicare a prezentelor norme
CAPITOLUL II
transportul tehnologic efectuat de Compania Naþionalã de
Licenþa de transport feroviar
Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. pentru menþinerea infrastructurii
Art. 9. Ñ Licenþa de transport feroviar poate fi acordatã
feroviare în parametrii de funcþionare, precum ºi transportul
persoanelor juridice române cu capital de stat ºi/sau privat,
efectuat pe liniile de metrou.
(3) Transporturile prevãzute la alin. (2) se efectueazã în care au, în principal, ca obiect de activitate transporturile
baza unei autorizaþii speciale emise de Ministerul de cãlãtori, de mãrfuri ºi de alte bunuri pe calea feratã ºi
Transporturilor, prin Autoritatea Feroviarã Românã Ñ care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) deþin, în proprietate sau cu chirie, materialul rulant
AFER.
Art. 2. Ñ Licenþa de transport feroviar este documentul de tracþiune necesar pentru remorcarea trenurilor sau treprin care se atestã cã un operator de transport poate efec- nuri automotoare, cu caracteristicile tehnice ºi de dotare
impuse de prescripþiile de siguranþa circulaþiei feroviare ºi
tua servicii de transport feroviar.
Art. 3. Ñ Certificatul de siguranþã este documentul prin de calitate a serviciului de transport feroviar, prevãzute în
care se atestã cã un operator de transport feroviar, deþinã- actele normative în vigoare;
b) se angajeazã sã respecte prescripþiile tehnice, tehnotor al licenþei de transport, poate sã execute un tip de serviciu de transport feroviar pe anumite secþii de circulaþie logice, de organizare ºi de desfãºurare a circulaþiei ºi a
ale cãilor ferate române, în conformitate cu caietul de sar- manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul ºi circulaþia pe
cini, elaborat de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER infrastructura feroviarã în condiþii de siguranþã a circulaþiei
pe baza prevederilor din regulamentele, instrucþiile ºi nor- ºi de securitate a transporturilor;
c) au structurile organizatorice ºi dotãrile necesare penmele tehnice în vigoare, specifice transporturilor pe cãile
tru efectuarea serviciilor de transport feroviar, pentru care
ferate române.
Art. 4. Ñ Licenþele de transport feroviar ºi certificatele solicitã licenþa de transport feroviar, adecvate realizãrii ºi
de siguranþã se acordã în mod nediscriminatoriu operatori- menþinerii unui sistem al calitãþii, în conformitate cu
lor de transport feroviar, în condiþiile prezentelor norme. SR ISO seria 9000;
d) au responsabili desemnaþi cu atribuþii în organizarea,
Art. 5. Ñ Licenþa de transport feroviar ºi certificatul de
siguranþã sunt documente cu regim special, nominale ºi conducerea activitãþii de transport feroviar ºi de siguranþa
circulaþiei;
netransmisibile.
e) responsabilii desemnaþi cu atribuþii în organizarea,
Art. 6. Ñ Operatorii de transport feroviar, posesori ai
licenþei de transport feroviar ºi ai certificatului de siguranþã, conducerea activitãþii de transport feroviar ºi de siguranþa
sunt înregistraþi de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ circulaþiei au pregãtire profesionalã în domeniul feroviar, au
AFER în Registrulby
operatorilor
de transport
feroviar.
lucrat cel puþin 2 ani
activitãþi de transport
feroviar
ºi
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Art. 14. Ñ (1) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
sunt atestaþi profesional de cãtre Autoritatea Feroviarã
Românã Ñ AFER;
va comunica în termen de maximum 30 de zile de la
f) asigurã întreþinerea ºi repararea materialului rulant din acceptarea documentelor, în scris, decizia privind acordarea
dotare în unitãþi autorizate de cãtre Autoritatea Feroviarã sau neacordarea licenþei de transport feroviar.
Românã Ñ AFER;
(2) Neacordarea licenþei de transport feroviar va fi motig) asigurã instruirea personalului propriu care desfãºoarã vatã în scris de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
activitãþi în legãturã cu siguranþa circulaþiei în centre autori- AFER. Dacã, în termen de 30 de zile de la data primirii
zate în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
comunicãrii, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a
h) dispun de personalul necesar pentru conducerea neconformitãþilor menþionate în decizie, Autoritatea Feroviarã
materialului rulant motor ºi pentru însoþirea trenurilor, efec- Românã Ñ AFER va elibera licenþa de transport feroviar
tuarea operaþiunilor de manevrã, de pregãtire ºi de verifi- solicitatã.
care tehnicã a trenurilor, calificat ºi autorizat în conformitate
Art. 15. Ñ (1) Cu cel puþin 30 de zile, dar nu mai mult
cu prescripþiile specifice ale cãilor ferate române;
de 45 de zile înainte de data expirãrii vizei anuale a liceni) nu sunt în procedurã de faliment;
þei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar va
j) demonstreazã cã unitatea poate face faþã obligaþiilor cere în scris Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER acorsale financiare pe o perioadã de cel puþin 12 luni;
darea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoþitã de
k) persoanele din conducerea executivã a operatorului dovada plãþii tarifului aferent acordãrii vizei anuale.
de transport feroviar nu au suferit condamnãri pentru fapte
(2) În situaþia în care au intervenit modificãri în docupenale grave ºi nu le este interzisã exercitarea unor drep- mentele prezentate la acordarea licenþei de transport feroturi civile.
viar, operatorul de transport feroviar are obligaþia sã
Art. 10. Ñ Licenþa de transport feroviar se acordã pe o prezinte, o datã cu cererea de solicitare a vizei anuale,
perioadã de 5 ani de la data eliberãrii ºi este valabilã în noile documente care sã ateste îndeplinirea condiþiilor de
condiþiile vizãrii sale anuale de cãtre Autoritatea Feroviarã acordare a licenþei.
Românã Ñ AFER.
(3) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va comuArt. 11. Ñ Modelul licenþei de transport feroviar este nica, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii,
prevãzut în anexa A la prezentele norme.
decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale.
Art. 12. Ñ Pentru obþinerea licenþei de transport feroviar Decizia de neacordare va fi motivatã.
persoana juridicã solicitantã trebuie sã depunã la
(4) Dacã, în termen de 15 zile de la primirea comunicãAutoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER o cerere, conform rii deciziei de neacordare a vizei anuale, solicitantul va premodelului din anexa B la prezentele norme, însoþitã de zenta dovezile de eliminare a neconformitãþilor menþionate
urmãtoarele documente:
în decizie, Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va
a) copie de pe actul legal de constituire ca persoanã acorda viza solicitatã, iar în caz contrar, va suspenda
juridicã;
licenþa de transport feroviar; reluarea valabilitãþii licenþei va
b) copie de pe statutul societãþii comerciale, din care sã fi fãcutã conform prevederilor art. 16 alin. (2) ºi (3).
rezulte cã are ca obiect de activitate, în principal, transporArt. 16. Ñ (1) În perioada de valabilitate a licenþei de
turile de cãlãtori ºi/sau de mãrfuri ºi de alte bunuri pe transport feroviar Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER
calea feratã;
va verifica modul în care sunt îndeplinite condiþiile care au
c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Camera de stat la baza eliberãrii licenþei de transport feroviar, iar în
Comerþ ºi Industrie a României;
cazul în care constatã cã deþinãtorul licenþei de transport
d) copie de pe actul de proprietate sau contractul de feroviar nu mai îndeplineºte una sau mai multe condiþii, va
închiriere pentru materialul rulant necesar remorcãrii trenuri- suspenda licenþa.
lor ºi/sau pentru trenurile automotoare;
(2) În cazul în care, în termen de 90 de zile de la data
e) angajamentul întocmit conform modelului prevãzut în suspendãrii licenþei de transport feroviar, operatorul de
anexa C la prezentele norme;
transport feroviar face dovada eliminãrii neconformitãþilor
f) copie de pe atestatul/certificatul privind stadiul de care au condus la suspendarea acesteia, precum ºi dovada
implementare a sistemului calitãþii, conform SR ISO seria plãþii tarifului aferent, Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
9000, eliberat de un organism de certificare agreat de AFER va dispune reluarea valabilitãþii licenþei de transport
Ministerul Transporturilor;
feroviar.
g) autorizaþia pentru centrele proprii de instruire ºi de
(3) În cazul în care, în termenul specificat la alin. (2),
perfecþionare a personalului care desfãºoarã activitãþi în neconformitãþile care au condus la suspendarea licenþei de
legãturã cu siguranþa circulaþiei sau, dupã caz, contractele transport feroviar nu au fost eliminate, aceasta se anuîncheiate cu alte centre autorizate în acest scop de cãtre leazã.
Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER;
(4) Dacã deþinãtorul licenþei de transport feroviar nu ºi-a
h) lista cuprinzând numele responsabililor atestaþi, început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordãrii
desemnaþi cu atribuþii în organizarea, conducerea activitãþii licenþei sau ºi-a întrerupt activitatea pe o perioadã de 6
de transport feroviar ºi de siguranþa circulaþiei, în care se luni consecutive, aceasta se anuleazã.
vor menþiona, pentru fiecare persoanã, pregãtirea profesio(5) În cazul anulãrii licenþei de transport feroviar, acornalã ºi experienþa în domeniul feroviar;
darea unei noi licenþe se va face în baza unei noi cereri.
i) copie de pe ultimul bilanþ contabil depus conform legii
(6) Operatorului de transport feroviar, cãruia i s-a anulat
ºi, dupã caz, de pe bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul de douã ori licenþa de transport feroviar, nu i se va mai
în curs, precum ºi alte documente din care sã rezulte boni- elibera o nouã licenþã.
tatea solicitantului;
(7) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va comuj) contractul pentru rãspundere civilã faþã de terþi ºi pentru asigurarea cãlãtorilor, în caz de accidente produse în nica, în scris, Companiei Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ
activitatea de transport feroviar, dupã caz, încheiat cu o S.A. suspendarea sau, dupã caz, anularea definitivã a
licenþelor de transport feroviar, care, în termen de 5 zile de
firmã de asigurãri;
k) dovada plãþii tarifului pentru verificarea preliminarã a la data primirii comunicãrii, va ridica dreptul de acces pe
infrastructura feroviarã publicã pentru operatorul de transdocumentelor.
Art. 13. Ñ Comunicarea de cãtre Autoritatea Feroviarã port feroviar în cauzã.
Românã Ñ AFER privind acceptarea cererii de acordare a
CAPITOLUL III
licenþei de transport feroviar, solicitarea de completare a
Certificatul
de siguranþã
dosarului sau, dupã caz, respingerea motivatã a cererii se
Art. 17. Ñ (1) Certificatul de siguranþã se poate acorda
va face, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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primirii documentelor.
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Art. 22. Ñ (1) În perioada de valabilitate a certificatului
posesori ai licenþei de transport feroviar, care îndeplinesc,
de siguranþã Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va
cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) deþin licenþã de transport feroviar valabilã pentru tipul verifica modul în care sunt îndeplinite condiþiile care au stat
de serviciu de transport pentru care solicitã acordarea cer- la baza eliberãrii acestuia, prin controale efectuate în unitãþile ºi pe mijloacele de transport ale operatorului de transtificatului de siguranþã;
b) dispun de personalul necesar pentru conducerea port feroviar; dacã constatã cã nu mai sunt îndeplinite una
materialului rulant motor, apt din punct de vedere medical sau mai multe condiþii, va retrage certificatul de siguranþã.
(2) Certificatul de siguranþã se restituie operatorului de
ºi psihologic ºi autorizat pentru tipul de serviciu feroviar ºi
pentru secþiile de circulaþie pentru care solicitã certificatul transport, dupã ce acesta face dovada cã au fost eliminate
neconformitãþile care au condus la retragerea acestuia ºi
de siguranþã;
c) dispun de personal de însoþire a trenurilor, apt din cã a achitat tariful aferent.
(3) Suspendarea sau anularea licenþei de transport feropunct de vedere medical ºi psihologic ºi autorizat pentru
efectuarea tipului de serviciu feroviar ºi pentru secþiile de viar atrage dupã sine ºi retragerea certificatului/certificatelor
de siguranþã.
circulaþie pentru care solicitã certificatul de siguranþã;
d) asigurã instruirea ºi perfecþionarea personalului proCAPITOLUL IV
priu, prevãzut la lit. b) ºi c), în centre autorizate/atestate
Dispoziþii tranzitorii ºi finale
de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER;
e) dispun de material rulant motor omologat, înmatriculat
Art. 23. Ñ Societãþile comerciale rezultate din reorganiºi revizuit tehnic ºi corespunzãtor pentru efectuarea tipului zarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, care au
de serviciu feroviar pe secþiile de circulaþie pentru care au ca obiect de activitate transportul feroviar, vor beneficia, fiesolicitat eliberarea certificatului de siguranþã;
care, de:
f) folosesc în procesul de transport material rulant tractat
a) licenþã de transport feroviar, valabilã pânã la data de
omologat, înmatriculat, revizuit tehnic ºi corespunzãtor pen- 31 decembrie 1999, pe baza convenþiei încheiate cu
tru efectuarea tipului de serviciu feroviar pe secþiile pentru Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER, supunându-se precare solicitã certificatul de siguranþã;
vederilor prezentelor norme în ceea ce priveºte regimul
g) asigurã întreþinerea ºi repararea materialului rulant din suspendãrii sau al anulãrii licenþelor de transport feroviar;
dotare în unitãþi autorizate de cãtre Autoritatea Feroviarã
b) certificat de siguranþã pentru toate secþiile de circulaRomânã Ñ AFER.
þie de pe reþeaua cãilor ferate române, valabil pânã la data
(2) Pentru operatorii de transport feroviar strãini licenþa de 31 decembrie 1999, pe baza achitãrii tarifului de acorde transport feroviar, eliberatã de autoritatea competentã dare a acestuia, supunându-se prevederilor prezentelor
din þara de origine, este valabilã pentru acordarea certifica- norme în ceea ce priveºte regimul retragerii certificatelor de
tului de siguranþã pentru efectuarea serviciilor de transport siguranþã.
pe cãile ferate române, în condiþiile reglementãrilor internaArt. 24. Ñ Pentru verificarea autenticitãþii documentelor
þionale din acordurile ºi convenþiile la care România este prezentate în copie ºi pentru cele menþionate în liste, conparte.
form art. 12 ºi 20 din prezentele norme, la solicitarea
Art. 18. Ñ Certificatul de siguranþã poate fi eliberat de Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER, operatorul de trancãtre Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER pe o sport va prezenta originalele documentelor respective.
perioadã de minimum 3 luni ºi maximum un an, fãrã a
Art. 25. Ñ (1) Eventualele contestaþii privind decizia de
depãºi perioada de valabilitate a licenþei de transport fero- acordare, suspendare sau, dupã caz, de anulare a licenþei de
viar.
transport feroviar, respectiv de retragere a certificatului de
Art. 19. Ñ Modelul certificatului de siguranþã este pre- siguranþã, se depun la Autoritatea Feroviarã Românã Ñ
vãzut în anexa D la prezentele norme.
AFER în termen de 5 zile de la primirea comunicãrii scrise.
Art. 20. Ñ Pentru obþinerea certificatului de siguranþã
(2) Soluþionarea contestaþiilor se va face de cãtre
operatorul de transport solicitant trebuie sã depunã la Consiliul de conducere al Autoritãþii Feroviare Române Ñ
Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER o cerere, conform AFER, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora.
modelului prevãzut în anexa E la prezentele norme, însoþitã Decizia consiliului de conducere este definitivã.
de urmãtoarele documente:
(3) În cazul în care contestatarul este nemulþumit de
a) copia de pe licenþa de transport feroviar;
decizia Consiliului de conducere al Autoritãþii Feroviare
b) documentaþia întocmitã conform caietului de sarcini Române Ñ AFER, acesta se poate adresa instanþelor de
elaborat de Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER;
contencios administrativ, conform Legii contenciosului admic) lista cuprinzând denumirile centrelor proprii de instru- nistrativ nr. 29/1990.
ire ºi perfecþionare a personalului ºi/sau, dupã caz, conArt. 26. Ñ (1) Pierderea sau deteriorarea licenþei de
tractele încheiate cu alte centre de instruire ºi transport feroviar sau a certificatului de siguranþã se comuperfecþionare;
nicã de cãtre operatorul de transport feroviar Autoritãþii
d) lista cuprinzând denumirile centrelor proprii de întreþi- Feroviare Române Ñ AFER în termen de 15 zile de la
nere ºi de reparare a materialului rulant din dotare ºi/sau, data constatãrii.
dupã caz, contractele încheiate cu alte centre de întreþinere
(2) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER va elibera
ºi de reparare a materialului rulant;
un duplicat al licenþei de transport feroviar, respectiv al cere) angajamentul întocmit conform modelului prevãzut în tificatului de siguranþã, pierdut sau deteriorat, cu plata tarianexa F la prezentele norme;
fului aferent.
f) dovada plãþii tarifului pentru acordarea certificatului de
Art. 27. Ñ Pentru prestaþiile efectuate de Autoritatea
siguranþã.
Feroviarã Românã Ñ AFER în derularea convenþiei
Art. 21. Ñ (1) Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER încheiate în condiþiile art. 23 lit. a), precum ºi pentru acorva comunica în scris, în termen de 30 de zile de la primi- darea, vizarea anualã, reacordarea în caz de suspendare,
rea documentelor prevãzute la art. 20, decizia privind acor- respectiv retragere, sau, dupã caz, pentru eliberarea duplidarea sau neacordarea certificatului de siguranþã. Decizia catelor licenþelor de transport feroviar ºi, respectiv, ale cerde neacordare va fi motivatã.
tificatelor de siguranþã, se percep tarife aprobate de
(2) Dacã, în termen de 15 zile de la primirea comunicã- Ministerul Transporturilor.
rii deciziei de neacordare a certificatului de siguranþã, soliArt. 28. Ñ Acordarea, suspendarea, anularea sau piercitantul va prezenta dovezile de eliminare a derea licenþei de transport feroviar, respectiv acordarea,
neconformitãþilor menþionate în decizie, Autoritatea Feroviarã retragerea sau pierderea certificatului de siguranþã, se face
Românã Ñ AFER va elibera certificatul de siguranþã solici- publicã prin Buletinul Autoritãþii Feroviare Române Ñ
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ANEXA A
la norme

(recto)

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

LICENÞÃ
DE TRANSPORT FEROVIAR
Seria .................... nr. ...................
În conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 ºi ale
Ordonanþei Guvernului nr. 95/1998, persoana juridicã .............................................., cu sediul în
localitatea .............................................., str. ............................................... nr. ............., judeþul (sectorul) ..........................., înregistratã la Camera de Comerþ ºi Industrie a României, la nr. ...........,
este autorizatã sã efectueze, în calitate de operator de transport feroviar, urmãtoarele servicii de
transport: ................................................................................................... .
(transport feroviar de cãlãtori, transport feroviar de mãrfuri ºi alte bunuri)

Prezenta licenþã de transport feroviar este valabilã pe o perioadã de 5 ani de la data eliberãrii, în condiþiile vizãrii ei anuale.
Ministrul transporturilor,
Data eliberãrii
......................

AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ Ñ AFER
Director general,

........................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)

(verso)
Posesorul licenþei de transport feroviar are urmãtoarele obligaþii:
1. sã anunþe Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER despre orice modificare a datelor din
documentele prezentate la solicitarea licenþei, data începerii efective, sau, dupã caz, a întreruperii
activitãþii de transport;
2. sã respecte prescripþiile tehnice, tehnologice, de organizare ºi de desfãºurare a activitãþilor de transport feroviar;
3. sã permitã accesul în unitãþile ºi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii, pentru
personalul Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimaþiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, ºi sã furnizeze, la cerere, datele,
informaþiile ºi documentele necesare verificãrii modului de îndeplinire a condiþiilor care au stat la
baza eliberãrii licenþei de transport feroviar.
Posesorul licenþei de transport feroviar are urmãtoarele drepturi:
1. sã solicite obþinerea certificatului de siguranþã pentru una sau mai multe secþii de circulaþie de pe infrastructura cãilor ferate;
2. sã solicite accesul pe infrastructura cãilor ferate pentru efectuarea serviciului de transport
feroviar menþionat în licenþã.
VIZE ANUALE
Valabil pânã
la data de
........................

Valabil pânã
la data de
...........................

Valabil pânã
la data de
...........................

Valabil pânã
la data de
...........................

Valabil pânã
la data de
...........................

DIRECTOR
GENERAL
..........................
L.S.

DIRECTOR
GENERAL
...........................
L.S.

DIRECTOR
GENERAL
...........................
L.S.

DIRECTOR
GENERAL
...........................
L.S.

DIRECTOR
GENERAL
...........................
L.S.
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ANEXA B
la norme
CERERE

pentru obþinerea licenþei de transport feroviar
Persoana juridicã ..............................................., cu sediul în localitatea .....................................,
str. .................................... nr. ............, judeþul ..........................., telefon ....................., fax .............,
înregistratã la Camera de Comerþ ºi Industrie a României la nr. ...................., având codul fiscal
nr. ............... ºi contul nr. ............................, deschis la Banca ............................................., filiala
....................................., reprezentatã prin directorul general ...........................................................,
(numele ºi prenumele)

solicit acordarea licenþei de transport feroviar, pentru efectuarea urmãtoarelor servicii de transport
feroviar: ................................................................................................................................................. .
(cãlãtori, marfã, alte bunuri)

Se anexeazã documentele justificative conform art. 12 din Normele pentru acordarea licenþei
de transport feroviar ºi a certificatului de siguranþã, în vederea efectuãrii serviciilor de transport
public sau în interes propriu pe cãile ferate române.
Data ...................
Director general,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)
ANEXA C
la norme
ANGAJAMENT

Persoana juridicã....................................., cu sediul în localitatea....................., str. ....................
nr. ..........., reprezentatã prin directorul general...................................................................................,
(numele ºi prenumele)

se angajeazã ca pe perioada de valabilitate a licenþei de transport feroviar:
1. sã anunþe Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER despre orice modificare a datelor din
documentele prezentate la solicitarea acordãrii licenþei de transport feroviar;
2. sã respecte prescripþiile tehnice, tehnologice, de organizare ºi de desfãºurare a circulaþiei
ºi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul ºi circulaþia pe infrastructura feroviarã publicã în
condiþii de siguranþã a circulaþiei ºi de securitate a transporturilor;
3. sã comunice Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER data începerii ºi, dupã caz, data
întreruperii ºi a reluãrii activitãþii de transport feroviar;
4. sã respecte prevederile reglementãrilor aplicabile transportului feroviar pe calea feratã
românã ºi în trafic internaþional;
5. sã numeascã în conducerea executivã persoane care îndeplinesc condiþiile de onorabilitate
stabilite de Ministerul Transporturilor;
6. sã permitã accesul în unitãþile ºi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru
personalul Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimaþiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, ºi sã furnizeze, la cerere, datele,
informaþiile ºi documentele necesare verificãrii modului de îndeplinire a condiþiilor care au stat la
baza eliberãrii licenþei de transport feroviar.
Data.....................
Director general,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)

ANEXA D
la norme

(recto)

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CERTIFICAT DE SIGURANÞÃ
pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public
sau în interes propriu pe Cãile Ferate Române
Seria ...................... nr. ............
Persoana juridicã..................., posesoare a licenþei de transport feroviar seria ......... nr. ..........,
este autorizatã sã efectueze servicii de....................................................................................................
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pe urmãtoarele secþii de circulaþie de pe infrastructura feroviarã a cãilor ferate române: ...........
...................................................................................................................................................................
(se vor menþiona, pentru fiecare secþie, staþiile cap de secþie ºi staþiile intermediare care definesc ruta de transport)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................,
în condiþiile tehnice menþionate pe verso.
Data eliberãrii ..............................
Valabil pânã la ...........................
AUTORITATEA FEROVIARÃ ROMÂNÃ Ð AFER
Director general,

........................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)

(verso)
CONDIÞIILE TEHNICE

pentru care a fost emis certificatul de siguranþã
Seria ................ nr. ...........
Sistemul de remorcare .....................................................................................................................
(abur, diesel, electric)

Viteza maximã de circulaþie (km/h): ................................................................................................
Tipul vagoanelor*): .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
*) a) Pentru transportul feroviar de mãrfuri se înscrie, dupã caz: mãrfuri generale, mãrfuri pentru care sunt necesare
vagoane de construcþie specialã (de exemplu: produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cãrbuni,
autovehicule, produse de carierã, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mãrfuri periculoase
(explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mãrfuri agabaritice etc.
b) Pentru transportul feroviar de cãlãtori se înscrie, dupã caz: vagoane-clasã, vagoane-cuºetã, vagoane de dormit,
vagoane-restaurant, vagoane-poºtã, vagoane de bagaje, vagoane speciale (autoturisme, turism etc.).

ANEXA E
la norme
CERERE

pentru acordarea certificatului de siguranþã pentru efectuarea serviciilor de transport
pe cãile ferate române
Persoana juridicã....................................., cu sediul în localitatea......................., str. .................
nr. ..........., judeþul................., telefon...................., fax................., înregistratã la Camera de Comerþ
ºi Industrie a României la nr. ................, având codul fiscal nr. ............... ºi contul nr. ....................,
deschis la Banca......................., filiala................................, reprezentatã prin directorul general............................................., posesoare a licenþei de transport feroviar seria.......... nr. .............
(numele ºi prenumele)

din................., solicit eliberarea unui certificat de siguranþã pentru efectuarea pe cãile ferate
române a serviciului de transport feroviar...................................................... pe urmãtoarele secþii
(cãlãtori sau marfã ºi alte bunuri)

de circulaþie ............................................................................................................................................... .
(se vor înscrie staþiile de cale feratã terminus ºi staþiile intermediare care definesc ruta de transport)

Se anexeazã documentele justificative conform art. 20 din Normele pentru acordarea licenþei
de transport feroviar ºi a certificatului de siguranþã, în vederea efectuãrii serviciilor de transport
public sau în interes propriu pe cãile ferate române.
Data.........................
Director general,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)
ANEXA F
la norme
ANGAJAMENT

Persoana juridicã........................................., cu sediul în localitatea....................., str. .................
nr. ..........., reprezentatã prin directorul general...................................................................................,
(numele ºi prenumele)

se angajeazã ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranþã pentru efectuarea serviciilor
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1. sã anunþe Autoritatea Feroviarã Românã Ñ AFER despre orice modificare a datelor din
documentele prezentate la solicitarea acordãrii certificatului de siguranþã;
2. sã respecte prescripþiile tehnice, tehnologice, de organizare ºi de desfãºurare a activitãþii
de transport pentru care solicitã certificatul de siguranþã, stabilite pentru cãile ferate române;
3. sã utilizeze în procesul de transport doar material rulant omologat tehnic, înmatriculat ºi
revizuit periodic, în conformitate cu reglementãrile ºi cu instrucþiile specifice transporturilor pe cãile
ferate române;
4. sã realizeze toate operaþiunile de verificare, întreþinere ºi reparaþii pentru materialul rulant
introdus în circulaþie, la termenele ºi la parametrii tehnici prevãzuþi în reglementãrile în vigoare;
5. sã asigure respectarea de cãtre personalul propriu a regimului de lucru ºi a atribuþiilor
prevãzute în reglementãrile în vigoare pentru cãile ferate române;
6. sã utilizeze în funcþiile cu atribuþii legate de siguranþa circulaþiei numai personal instruit,
examinat periodic din punct de vedere profesional ºi medical ºi autorizat conform reglementãrilor în
vigoare pentru cãile ferate române;
7. sã permitã accesul în unitãþile ºi pe toate mijlocele de transport feroviar proprii pentru
personalul Autoritãþii Feroviare Române Ñ AFER sau al Ministerului Transporturilor, pe baza legitimaþiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor, ºi sã furnizeze, la cerere, datele,
informaþiile ºi documentele necesare verificãrii modului de îndeplinire a condiþiilor care au stat la
baza eliberãrii certificatului de siguranþã.
Data.........................
Director general,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila unitãþii)
ANEXA Nr. 2
MODELUL
LEGITIMAÞIEI SPECIALE DE CONTROL

(recto)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
LEGITIMAÞIE SPECIALÃ
DE CONTROL
Nr...... data emiterii..............

Loc
pentru
fotografie

Dl/Dna ......................................................
Funcþia .....................................................
În conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanþei Guvernului
nr. 95/1998, ale Hotãrârii Guvernului nr. 626/1998 ºi ale
Ordinului ministrului transporturilor nr. ......., titularul legitimaþiei este împuternicit sã exercite controlul tehnic de
registru în unitãþile de transport feroviar ºi cu metroul,
în unitãþile agenþilor economici care furnizeazã produse
sau presteazã servicii pentru calea feratã sau pentru
metrou ºi pe toate mijloacele de transport feroviar ºi cu
metroul.
Valabilã pânã la: ...............

Ministrul transporturilor,
.........................................
(numele, semnãtura ºi ºtampila)

(verso)
Titularul legitimaþiei este împuternicit sã exercite controlul tehnic cu privire la:
1) respectarea reglementãrilor ºi normelor tehnice
obligatorii pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar ºi cu metroul;
2) respectarea reglementãrilor ºi normelor tehnice
obligatorii pentru construcþia, modernizarea, repararea,
întreþinerea ºi exploatarea materialului rulant ºi a infrastructurii feroviare;
3) respectarea reglementãrilor ºi normelor obligatorii
pentru perfecþionarea, atestarea, certificarea ºi autorizarea personalului din transportul feroviar ºi cu metroul;
4) implementarea ºi funcþionarea sistemului de asigurare a calitãþii;
ºi are drept de:
1) acces în unitãþile menþionate în prezenta legitimaþie;
2) acces în toate mijloacele de transport feroviar ºi
în metrou, inclusiv în cabina de conducere;
3) a solicita ºi de a obþine datele, informaþiile ºi
documentele necesare pentru îndeplinirea atribuþiilor de
control.
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