
BULETINUL AFER - Anul XXIII Nr. 4/2022 (iulie - august) 

 
 

1 

Buletinul AFER 

Sumar 4/2022 (iulie - august) 
 

Documente eliberate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, din cadrul AFER 

Certificate de conformitate pentru funcţii de întreţinere a vehiculelor feroviare,  emise de ASFR în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 779/2019 în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022……………………………………………………………………………………… 3 

Certificate unice de siguranță eliberate/vizate  operatorilor de transport feroviar conform OMTIC 932/2020, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022……….................................................................................................................................................................................. 3 

Certificate unice de siguranță eliberate/vizate operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România 
conform  OMTIC nr. 743/2020, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022………........................................................................................... 3 

Autorizaţii de siguranţă acordate administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România conform OUG nr. 73/2019 și 
OMTIC 232/2020 eliberate/vizate în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022……………………………………………………………………... 6 

Autorizaţii de funcţionare din punct de vedere tehnic pentru staţiile de cale ferată, HM şi HCV aparţinând infrastructurii feroviare publice 
emise/vizate/modificate conform OMT 340/1999 modificat şi completat cu OMTCT 2269/2004, în perioada  01.07.2022 - 31.08.2022…… 6 

Autorizaţii de intruducere pe piață vehicule feroviare pe căile ferate din România, eliberate conform HG 108/2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022………………………………………………………………………………. 10 

Autorizaţii de punere în funcţiune  linii  ferate  industriale  nou  construite  sau  modernizate,  eliberate  conform  OMTI  443/2011, în 
perioada 01.07.2022 - 31.08.2022……………………………………………………………………………………………………………... 11 

Autorizaţii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare, emise/vizate/modificate conform HG 2299/2004 şi OMTCT  
880/2005, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022................................................................................................................................... 11 

Atestate pentru personalul aparţinând deţinătorilor de linii ferate industriale, cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, emise conform 
HG 2299/2004, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022............................................................................................................... 15 

Atestate pentru personalul aparţinând operatorilor de transport feroviar cu responsabilităţi în organizarea şi conducerea activităţii de 
transport feroviar şi siguranţa circulaţiei,  emise  conform  HG 361/2018 și OMTIC 932/2020, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022.... 18 

Atestate pentru personalul aparţinând operatorilor de manevră, cu responsabilităţi în organizarea şi conducerea operaţiunilor de 
manevră şi siguranţa circulaţiei, emise conform OMTIC 743/2020, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 …………………………… 18 

Atestate pentru personalul aparţinând gestionarilor de infrastructură feroviară neinteroperabilă, cu responsabilităţi în stabilirea, 
implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de managemnet al siguranţei, emise conform OMTIC 232/2020 în 
perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 …………………………………………………………………………………………………………… 

18 

Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguranţei feroviare, eliberate/vizate conform HG 361/2018 și OMTIC 
932/2020, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022………………………………………………………………………………………............. 19 

Atestate pentru manageri de transport în  intermedierea activiăţíi de transport pe calea ferată, emise conform HG 361/2020, în 
perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 ……………………………………………………………………………………………………………… 19 

Autorizaţii/permise pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei emise conform OMTCT 2262/2005, în perioada 
01.07.2022 - 31.08.2022 …..................................................................................................................................................................... 19 

Duplicate ale autorizaţiilor/permiselor pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei emise conform OMTCT 2262/ 2005, 
în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022……………………………………………………………………………………………………………... 30 

Autorizaţii/permise pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei retrase conform OMTCT 2262/2005, în perioada 
01.07.2022 - 31.08.2022………………………………………………………………………………………………………………………….... 30 

Declaraţii de recunoaştere a examinatorilor care efectuează evaluarea mecanicilor de locomotive privind cunoştinţele profesionale de 
material rulant, de infrastructură şi cunoştinţele lingvistice, acordate conform OMT 615/2015, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

31 

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, din cadrul AFER 
Contracte de inspecţie tehnică încheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000, emise/ suspendate/ reziliate           în 
perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 …………………………………………………………………………………...................................... 

32 

Autorizaţii de furnizor feroviar eliberate/vizate de AFER conform OMT 290/2000, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022…...................... 32 

Certificate de omologare tehnică feroviară eliberate/ prelungite de AFER conform OMT 290/2000, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022…............................................................................................................................................................................................ 

40 

Certificate de omologare tehnică feroviară suspendate/ retrase de AFER conform OMT 290/2000, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

41 

Agremente tehnice feroviare eliberate/ prelungite de AFER conform OMT 290/2000, în perioada  01.07.2022 - 31.08.2022………… 41 



BULETINUL AFER - Anul XXIII Nr. 4/2022 (iulie - august) 

 
 

2 

Agremente tehnice feroviare retrase şi înlocuite de AFER conform OMT 290/2000, în perioada  01.07.2022 - 31.08.2022………..…. 54 

Autorizaţii pentru laboratoare de încercări eliberate/ vizate de AFER conform OMT nr. 410/1999, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

56 

Atestate pentru standuri şi dispozitive speciale eliberate/ vizate de AFER conform OMT 410/1999, în perioada 01.07.2022 - 
31.08.2022............................................................................................................................................................................................... 57 

Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM – CM – AFER conform  SR  EN  ISO  14001, 
în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022...................................................................................................................................................... 62 

Certificate de conformitate pentru sistemul calităţii emise de OCSM – CM – AFER conform SR EN ISO 9001, în perioada 01.07.2022 
- 31.08.2022 ........................................................................................................................................................................ 62 

Certificate de conformitate pentru sistemul de management  al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform  SR ISO 45001:2018,  
în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 ……………………………………………………………………………………………………………… 63 

Autorizaţii de personal în domeniul controlului nedistructiv emise conform Fişei UIC 960-O/2001, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 
........................................................................................................................................................................................... 64 

Atestate personal în domeniul proceselor speciale de sudare, emise conform Fişei UIC 897/1991, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 

Documente eliberate de Organismul de Licenţe Feroviare Român – OLFR, din cadrul AFER 

Operatorii de transport feroviar care deţin licenţe de transport feroviar pentru servicii de tip "A" şi/sau tip "B"**, conform HG 361/2018* 
acordate/ acordate temporar / vizate/ suspendate/ încetare suspendare/ retrase în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022…………………… 65 

Operatorii de manevră feroviară care deţin licenţe pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară conform HG 361/2018*, 
retrase în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022............................................................. 

66 

Operatorii care deţin licențe de intermediere a activității de transport pe calea ferată, acordate/ emitere duplicat/ vizate/ modificate/ 
retrase conform HG nr. 361/2018*, în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022…………………………………………………………………… 66 

Documente eliberate de Agenţia de Investigare Feroviară Română – AGIFER 

Rapoarte de investigare finalizate în perioada 01.07.2022 - 31.08.2022…............................................................................................ 68 

 
 

 
 

 

Buletinul AFER apare la 2 luni (6 numere/an) şi se distribuie pe bază de abonament anual. Talonul şi condiţiile de abonare se găsesc pe site 
AFER: www.afer.ro. 

Revista tipărită este însoţită de un DVD cu evidenţele integrale şi actualizate ale documentelor emise de AFER. 

Răspunderea asupra corectitudinii datelor publicate în revista tipărită şi pe suport magnetic  
cade exclusiv în sarcina structurilor organizatorice din cadrul AFER care le-au raportat. 

Publ icaţ ie  per iodică  edi ta tă  de  Autor i ta tea  Feroviară  Română -  AFER 
Redacţ ia  Bulet inulu i  AFER  

 

Sediul: AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER, Calea Griviţei 393, sector 1, 010719 Bucureşti 
Telefon: 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016; Fax: 021-307 79 82, www.afer.ro 

 

Abonamente: tel. 021-307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, vintila@afer.ro (Bogdan VINTILĂ) 
Difuzare: Tel. 021-307 79 52, CFR: 91-0888 5052, Fax 021-307 42 58 (Registratura AFER) 

Informaţii suplimentare: Tel. 021- 307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, sorinac@afer.ro (Sorina CHIRIŢĂ) 
 

Colect i vu l  de  coordonare  ş i  redacţ i e  

Constantin ANDRONACHE – Director General AFER 

Marian Mihail CĂLIN  - Director General Adjunct AFER Dragoş FLOROIU - Director Cercetare, Dezvoltare, C.T.F. 
Gabriela BLAGA – Director Economic AFER Claudiu - Octavian DUMITRESCU -  ŞEF DFE 

Petru BOGDAN  – Director ASFR Parnia Cornelia - Şef Serviciu ST IT&C IFE – AFER 

Nicolae SANDU – Director ONFR Sorina CHIRIŢĂ - expert IA, ST IT&C IFE – AFER 

Doru Cătălin TOADER –  Director OLFR Bogdan VINTILĂ – expert IA, ST IT&C IFE – AFER 
 

Tipar:  Societatea Tipografică GLOBAL PRINT BDV SRL, www.tipografia-global-print.ro, tel.:004 0755.808.909 
 

ISSN 1583-3143 

http://www.afer.ro/
http://www.afer.ro/
mailto:vintilar@afer.ro
mailto:sorinac@afer.ro
http://www.tipografia-global-print.ro/

