
                                                                                                                             
Buletinul AFER  

Sumar 1/2014 (ianuarie - februarie) 
 

La ceas aniversar - 10 ani de activitate a consilierilor de siguran  RID 
Ing. Anca DINESCU – expert I A, ASFR – AFER ………………………………………………………………………………………………..  3 
  

Documente eliberate de Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR, din cadrul AFER 
Certificate de siguran  Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  …….........................................................................................................  6 
Autoriza ii de siguran  acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar  din România conform OMT 101/2008 
vizate în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ……………………………………………………………………………………………………... 62 
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ vizate/ modificate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 în 
perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  ......................................................................................................................................................... 62 
Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV apar inând infrastructurii feroviare 
publice emise conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ………….. 66 
Certificate de entit i responsabile cu între inerea vagoanelor de marf  emise de ASFR în conformitate cu  Directiva 2004/49/CE i 
cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011, în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ………………………………………………………………….. 66 
Certificate pentru func ii de între inere emise de ASFR în conformitate cu Directiva 2004/49/CE i cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011, 
în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  …………………………………………………………………………………………………………….. 66 
Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de manevr  feroviar  cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii 
de manevr  feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 .............................. 67 
Atestate pentru personalul apar inând operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i în organizarea i conducerea activit ii de 
transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ..................................... 67 
Atestate pentru personalul apar inând gestionarilor de infrastructur  feroviar  neinteroperabil  cu responsabilit i în gestionarea 
infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ………. 67 
Atestate pentru personalul apar inând de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform 
HGR 2299/2004 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  .......................................................................................................................... 68 
Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguran ei feroviare eliberate conform OMT 535/2007, completat cu 
OMTI 884/2011, în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 …………………………………………………………………………………………. 71 
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 în perioada 
01.01.2014 – 28.02.2014  ........................................................................................................................................................................ 71 
Duplicate ale autoriza iilor/permiselor pentru personalul cu responsabilit i în siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/ 
2005 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ………………………………………………………………………………………………………. 88 
  

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, din cadrul AFER 
 

Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de  AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ….... 
89 

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  …………. 99 
Certificate de omologare tehnic  feroviar  eliberate de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  ............ 99 
Certificate de omologare tehnic  retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  …………………… 101 
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform 
OMT 290/2000 în perioada  01.01.2014 – 28.02.2014 ………………………………………...................................................................... 101 
Agremente tehnice feroviare retrase de AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 …………………………. 113 
Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de încerc ri conform OMT nr. 410/1999 în perioada 01.01.2014 –  
28.02.2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116 



Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT 410/1999 în perioada 01.01.2014 –  
28.02.2014 ............................................................................................................................................................................................... 116 

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999, în perioada 01.01.2014 –  28.02.2014 …… 122 
Contracte de inspec ie tehnic  încheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000 în perioada 01.01.2014 – 
28.02.2014 ………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 122 
Certificate de înmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 în perioada 01.01.2014 – 
28.02.2014 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 130 

 
Autoriza ii de personal în domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001, în perioada 01.01.2014 – 
28.02.2014 ............................................................................................................................................................................................... 144 
Atestate personal în domeniul proceselor speciale de sudare, emise conform Fi ei UIC 897/1991, în perioada 01.01.2014 – 
28.02.2014 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144 
  

Documente eliberate de Organismul de Investigare Feroviar Român - OIFR, din cadrul AFER 

Rapoarte de investigare finalizate în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  ...............................................................................................  145 
  

Documente eliberate de Organismul de Licen e Feroviare Român - OLFR, din cadrul AFER 
Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B", conform OMT 535/2007, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, vizate/modificate în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014  …………………………………………… 184 
Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" conform OMT 535/2007, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, vizate/retrase în perioada 01.01.2014 – 28.02.2014 ………………………………………………... 184 

 
 
 


