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SIMULAREA ÎNC LZIRII  RO ILOR  

DE CALE FERAT  FRÂNATE CU SABO I 
 ing. Dan Gârbea - AFER 

 
În cadrul unei lucr ri de cercetare tiin ific   

efectuate de REFER-RA (în prezent AFER), în 
perioada 1996–1998, a fost elaborat un ansamblu 
de programe de calcul pentru simularea 
distribu iei câmpurilor termice conductive 
tranzitorii în ro ile de cale ferat  frânate cu sabo i. 
Folosind analiza cu elemente finite pentru 
probleme termice, programul de simulare permite 
determinarea reparti iei în timp a temperaturii i a 
gradien ilor termici în roat ,  la diferite regimuri 
de frânare. Un num r de programe auxiliare de 
pre- i postprocesare faciliteaz  preg tirea datelor 
i respectiv analiza i interpretarea rezultatelor.  

Se prezint  caracteristicile principale ale 
programelor de calcul i un exemplu de aplicare 
pentru un parcurs real pe sec iunea de linie  
Predeal - Bra ov. 

1. Programul de simulare a înc lzirii ro ilor 
de cale ferat  frânate 

1.1. Schimbul de c ldur  al ro ii frânate cu sabo i 

Înc lzirea ro ii frânate cu sabo i este 
rezultatul unui bilan  termic între c ldura 
generat  prin frecarea dintre sabo i i roat , care 

trunde în roat  dinspre suprafa a de rulare 
spre butuc, i c ldura care este cedat  de roat  
spre mediul înconjur tor prin convec ie i 
radia ie. 

ldura care p trunde în roat  este egal  cu 
energia cinetic  (de modificare a vitezei) i 
energia poten ial  (de modificare a altitudinii) 
care  revine  unei  ro i  de  vehicul,  din  care  se  
scade lucrul mecanic al rezisten elor la înaintare 
i c ldura preluat  de sabo i. Fluxul termic 

unitar este aceast  c ldur  raportat  la suprafa a 
de frecare roat -sabot: 
q
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unde : 
G  - greutatea vehiculului, N; 
Vi - viteza ini ial , m/s; 
Vf - viteza final , m/s; 
g - accelera ia gravita iei, m/s2; 
Sf - suprafa a de frecare roat -sabot, m2; 

t- intervalul (pasul) de timp pentru care se aplic  programul, s; 
n - num rul de ro i ale vehiculului; 
mr - coeficient pentru considerarea maselor de rota ie (în general, 

m=1.06[7]); 
Vm - viteza medie în intervalul  t, m/s; 

y - coeficient de distribu ie a c ldurii între roat i sabo i (y=0.7... 
0.9); 

r - rezisten a la înaintare a vehiculului, N/N. 
ldura se distribuie în roat  prin conduc ie i se 

evacueaz  în aerul înconjur tor prin convec ie ( i 
radia ie). În suprafa a de contact roat /osie temperatura 

mâne practic constant  pe durata întregului proces 
datorit  distan ei mari fa  de obad i volumului mare 
al osiei. 

Coeficientul de conductivitate termic i c ldura 
specific  sunt variabile cu temperatura, iar coeficientul 
de cedare a  c ldurii  de la  roat  la  aer  este  variabil  cu 
temperatura, viteza de deplasare a vehiculului i zona 
de pe roat  (flancurile butucului, disc, flancurile 
obadei, suprafa a de rulare).  

Programul ia în considerare aceast  varia ie 
complex  folosind curbele de varia ie recomandate de 
UIC [14]. În figura 1 se reprezint  schematic 
schimbul de c ldur  al ro ii frânate, respectiv 
condi iile de contur sau la limit  ale problemei. 

1.2. Realizarea analizei 
tranzitorii 

În analiz , parametrul 
independent este timpul, 
iar func iile variabile 
necunoscute sunt 
temperaturile i gradien ii 
termici din corpul ro ii. 

Durata total  T a 
parcursului analizat, 
denumit conven ional  
parcurs  cu  frânare, se 
împarte într-un num r de 
trepte de frânare Nreg 
pentru care se cunosc 
vitezele la capete,  durata 
de parcurgere i 
declivitatea. 

Fiecare treapt  de frânare 
se împarte la rândul ei 
într-un num r Nit de pa i 
(intervale) de timp cu 
durata ti fiecare, astfel 
încât: 

 T Nit ti
i

i Nreg

1
  (2) 

Datele de intrare ale programului sunt 
caracteristicile vehiculului  (tip, greutate, num r 

q
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Fig. 1  Schema schimbului de 

ldur  al ro ii frânate 
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de osii), dimensiunile i caracteristicile fizice ale 
ro ii, num rul treptelor de frânare Nreg, vitezele la 
capetele fiec rei trepte, num rul pa ilor de timp 
Nit i durata lor ti, pentru fiecare treapt  de 
frânare.  Se  mai  introduc  ca  date  de  intrare  
temperatura ini ial  a ro ii i a mediului ambiant i 
legile de varia ie a parametrilor termici ai 
schimbului de c ldur  cu temperatura i viteza.  

Pentru ilustrarea acestor no iuni, în figura 2 se 
reprezint  un asemenea parcurs cu frânare, 
compus din ase trepte de frânare. 

Fig. 2. Exemplu de parcurs cu frânare împ it în 
6 trepte de frânare, cuprinzând: 

1) Frânare de reducere a vitezei de la 120 la 80 km/h în pant  de  5 
‰; 

2) Frânare de men inere a vitezei de 80 km/h în pant  de 10 ‰; 
3) Frânare de oprire în palier; 
4) Sta ionare; 
5) Accelerare  în palier; 
6) Frânare de reducere a vitezei în pant  de 7 ‰. 

Programul calculeaz , la fiecare pas de timp, 
energia cinetic i poten ial i, folosind analiza cu 
elemente finite, furnizeaz  ca rezultate un set de 
temperaturi într-un num r pân  la 500 puncte 
(noduri) i un set de gradien i termici într-un 
num r pân  la 800 elemente finite. Aceste date 
sunt salvate pe disc pentru utilizarea lor de c tre 
programele postprocesoare. La finele fiec rui pas 
de timp, programul actualizeaz  parametrii termici 
variabili, recalculându-i cu temperaturile i 
vitezele curente. Apoi, calculul se reia în acela i 
fel. 

Programul de simulare poate analiza un parcurs 
cuprinzând pân  la 100 trepte de frânare. El poate 
fi folosit pentru o analiz  singular , în cazul 
parcursurilor simple, cu pu ine trepte, sau recursiv, 
în cazul parcursurilor cu multe trepte. În acest caz, 
analiza pe o anumit  sec iune se face pornind de la 

ultimul set de temperaturi calculate pe sec iunea 
precedent , analizat  anterior. 
Acest mod de lucru permite, în mod 
corespunz tor, programelor postprocesoare s  
ilustreze procesul global pe întreg parcursul sau, 
mai  am nun it  i  deci  mai  clar,  pe  por iuni  ale  
acestuia. 

Programul de analiz  se compune dintr-un 
modul de analiz  termic  tranzitorie, neliniar , 
pentru probleme axial-simetrice i un modul de 
simulare. 

Modulul de analiz  a fost verificat printr-un 
num r mare de teste, reprezentând probleme cu 
solu ie analitic  exact , ob inând erori de cel mult 
1...3 %, iar programul în ansamblu a fost verificat 
prin func ionarea în condi iile comunicate în 
diverse lucr ri de încercare experimental i de 
cercetare tiin ific , ob inând rezultate 
comparabile [1]... [6]. 

2. Programele preprocesoare 
Preg tirea datelor de intrare se face cu 

programe preprocesoare. Acestea creaz  modelul 
geometric i fizic al ro ii discretizate cu elemente 
finite (elemente finite triunghiulare cu trei noduri 
liniare). Discretizarea se efectueaz  prin program, 
pornind de la o împ ire manual  grosier  în 
regiuni patrulatere izoparametrice cu 8 noduri.  

Pentru sec iunea unei ro i, un num r de 20-30 
asemenea regiuni asigur  o discretizare suficient 
de fin . Apoi, tot prin program, se determin  
elementele de contur i condi iile la limit , 
conform figurii 1. Programele preprocesoare 
constituie în acest fel fi ierele cu date de intrare 
pentru programul de analiz . 

În figura 3 este redat  sec iunea discretizat  a 
ro ii, cuprinzând 752 elemente finite i 441 noduri. 

Fig 3.  Semisec iunea ro ii  (monobloc, neuzat , cu diametrul de 
920 mm),  discretizat  cu programele preprocesoare 

Elementele finite de pe contur apar configurate 
diferit de cele din corpul ro ii i diferit între ele în 
func ie de zon , respectiv de legea de varia ie a 
coeficien ilor de cedare a c ldurii.  
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Fig. 4   Varia ia în timp a temperaturii în zece puncte (noduri) alese de utilizator în  cazul  parcursului  
efectuat   pe  sec iunea  de  linie   Predeal – Bra ov de un vagon  cu  20 t/osie, în trenul nr. 20051, circulând  

 opire cu viteza medie de livret de mers 
 

3. Programele postprocesoare 

Rezultatele simul rii se prezint  sub forma unui 
num r de fi iere con inând sute de mii de valori 
numerice ale temperaturilor, gradien ilor termici i ale 
altor parametri, care sunt greu de urm rit i interpretat 
prin simpla lectur . De aceea, au fost elaborate 
programe postprocesoare, care, având caracter grafic 
interactiv,  faciliteaz  foarte mult analiza. 

Aceste programe realizeaz  urm toarele: 
 reprezentarea curbelor de varia ie în timp a vitezei 

de deplasare a vehiculului, a spa iului parcurs de 
acesta i a puterii de frânare pe roat ; 
 reprezentarea curbelor de varia ie în timp a 

temperaturii în nodurile sec iunii ro ii, alese de 
utilizator; 
 reprezentarea curbelor de varia ie  în timp a 

gradien ilor termici, în elemente finite alese de 
utilizator; 
 reprezentarea câmpurilor termice în roat  la fiecare 

pas  de  timp,   simulând  înc lzirea  i  r cirea  ro ii  (la  
alegerea utilizatorului, prin elemente colorate diferit, 
prin zone izoterme sau prin curbe izoterme). Este un 
program de anima ie. 

Ilustrarea  (în  parte)  a  acestor  programe  se  va  face  
pentru exemplul concret prezentat în continuare. 

4. Simularea unui parcurs pe linia Predeal-Bra ov 
4.1. Vagon pe patru osii în garnitura trenului de 

containere nr. 20051, circulând f  oprire cu 
viteza medie de livret de mers 

Parcursul. Durata parcursului  de la Predeal pân  la 
Bra ov  (în lungime de 26,9 km)  a fost împ it  în 38 
de trepte (regimuri) de frânare, pentru care - din 
profilul longitudinal al liniei - se cunosc declivit ile 
(pantele). 
Durata treptelor de frânare  a  fost  împ it   în pa i  de 
timp   cu   o   m rime   medie  de  circa  8  secunde. 
A rezultat urm torul num r de pa i (intervale) de timp: 

Sec iunea Nr. treptelor 
de frânare 

Nr. pa ilor  
de timp 

Predeal - Timi ul de Sus 12 115 
Timi ul de Sus – Dârste 14 114 
Dârste – Bra ov 12 62 

Total 38 291 
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Fig. 5  Varia ia temperaturii în acelea i 10 puncte, în cazul variantei cu oprire de la viteza 

maxim  admis  conform livretului de mers

Deci, pentru o analiz  global  a parcursului, 
programul excut  291 de cicluri, la finele fiec rui 
ciclu furnizând un set de 441 temperaturi în 
nodurile din  corpul ro ii. 

Analiza s-a f cut cu  discretizarea din figura 3. 
Vehiculul i trenul. S-a considerat un vagon de 

marf  pe patru osii pentru transport containere 
când parte din trenul de containere nr. 20051 

[16]. Pe parcursul analizat trenul circul  f  
oprire cu vitezele medii urm toare: 

 
Sec iunea de linie 

Lungimea 
parcursului 

km 

Durata 
parcursului 

minute 

Viteza 
medie 
km/h 

Predeal - Timi ul de Sus 9,9 20 29,70 
Timi ul de Sus - Dârste 10,1 21 28,85 
Dârste - Bra ov 6,9 15 27,60 

Sarcina pe osie s-a considerat 20 t/osie.  Ro ile 
considerate sunt de tip monobloc neuzate 
(diametrul la cercul de rulare 920 mm), sabo i de 
frân  au l imea de 80 mm. 

Din  c ldura  generat   prin  frânarea  pentru  
men inerea  vitezelor  medii  din  tabel,  s-a admis 

 80  % este  preluat  de  roat i  20  % de  sabo i  
(coeficient de reparti ie a c ldurii roat /sabot 0,8). 
Temperatura ini ial  a ro ii i temperatura 
mediului s-au luat de 25 oC. 

În figura 4 se reprezint  varia ia temperaturilor 
zece puncte din roat ,incluzând i nodul în care se 
înregistreaz  temperatura maxim . 

Din graficul de varia ie a temperaturii în timp, 
se desprind urm toarele observa ii: 
 La periferia ro ii, în suprafa a de contact 

roat -sabot se produce varia ia cea mai accentuat  
a temperaturii, cu cre teri i sc deri apreciabile, în 
func ie de pant , deoarece pe aceast  suprafa  atât 
înc lzirea (datorit  frec rii cu sabotul) cât i 

cirea  (datorit  valorii mai mari a coeficientului 
de cedare a c ldurii) sunt mai intense. 
Temperatura cre te în salturi. Aceast  alur  este cu 
atât  mai  accentuat  cu  cât  punctele  sunt  mai  
aproape de periferie. 
 În corpul ro ii temperatura variaz  mai lent, 

curbele fiind cvasi-monoton cresc toare ( i apoi 
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descresc toare), aceast  alur  fiind cu atât mai lin  
(aplatisat ) cu cât punctele se afl  mai departe de 
obad . 
 Valoarea maxim  a temperaturii (cca 380 oC) se 

înregistreaz  în nodul 86 situat pe suprafa a de rulare, în 
apropierea cercului de rulare al ro ii, într-un moment de timp 
care corespunde pozi iei vagonului dup  parcurgerea a dou  
pante accentuate (km 155.300). 
 Dup  acest moment temperatura în corpul ro ii nu mai 

cre te peste limita maxim  atins i, dup  un timp, începe s  
scad , ceea ce înseamn  c  cedarea de c ldur  de c tre roat  
este mai puternic  decât primirea de c ldur . La periferia 
ro ii, alura descresc toare general  se p streaz , dar în 
salturi, cum a fost i cre terea temperaturii. În corpul ro ii 
temperatura scade cu atât mai lin, cu cât punctele sunt mai 
dep rtate de periferie. La jum tatea discului temperatura se 
men ine aproximativ  la  valoarea  maxim   atins   (cca 150 
oC). 

4.2. Aceea i garnitur  de tren, cu frânare la Timi ul 
de Jos de la viteza maxim  admis  pe sec iunea de 

linie 
În aceast  variant  s-a presupus c  trenul, circulând cu 

viteza maxim  admis  pe sec iunea respectiv , care, 
conform livretului de mers, este de 40 km/h, trebuie s  
opreasc  pe o distan  de 550 m la Timi ul de Jos. Curbele de 
varia ie a temperaturilor în timp sunt redate în figura 5.   

Temperatura maxim  din roat  la aceea i distan  
kilometric   este de  circa 415 oC, deci mai mare cu 35 oC, 
fa  de cazul precedent, datorit  vitezei mai mari. 
Temperatura cea mai mare în aceast  variant  se ob ine îns  
în timpul frân rii de oprire (cca 430 oC). 

În figura 6 se reprezint  una din imaginile de anima ie ale 
procesului de înc lzire - r cire a ro ii, oferite de un alt 
program postprocesor.Distribu ia termic  corespunde 
parcurgerii unui procent de  72%  (cca 19 min) din durata 
procesului analizat în aceast  variant . 

Fig. 6  Distribu ia câmpurilor termice în roata frânat  
realizat   cu programul postprocesor de anima ie 

5. Considerente finale 
Temperaturile generate în ro ile de cale ferat  frânate cu 

sabo i pot fi deosebit de mari, mai ales pe pante lungi, la 
sarcini mari pe roat i la viteze ridicate, încât ele trebuiesc 
luate în considerare în calculul osiilor montate, deoarece 
influen eaz  starea de tensiune din ro i. Problema devine tot 
mai important  o dat  cu cre terea tonajelor i vitezelor. 

Ansamblul de programe elaborate în cadrul cercet rii 
permite o reflectare fidel  a fenomenului termic, oferind 
distribu ia temperaturilor în corpul ro ilor frânate pe anumite 
parcursuri i cu anumite regimuri de frânare. Rezultatele pot 

fi folosite fie în cadrul unor analize termoelastice complete, 
fie pentru evaluarea regimurilor de frânare preconizate, din 
punct de vederea al comport rii termice a ro ilor. 

Analiza cu elemente finite este susceptibil  s  ofere 
solu ii cu grad ridicat de acurate e chiar i în cazul unor 
fenomene deosebit de complexe. Datorit  acestei 
complexit i i mai ales varia iei func ie de mul i parametri a 
principalelor caracteristici de mediu i material, precum i 
necesit ii elabor rii unui program cu scop de instrument 
eficient de lucru, s-a preferat elaborarea integral  a 
software-ului, sub forma unui program specializat de 
analiz , asistat de programe pre- i postprocesoare. 
Avantajele rezid  în posibilitatea rul rii produselor realizate 
pe orice PC de la 386 în sus, cu monitor VGA. Viteza de 
lucru este ridicat , o problem  de complexitatea celei 
descrise necesitând un timp de rulare pentru analiz  de circa 
8  min.  pe  un  calculator  486  la  66  MHz  (timp  în  care  se  
rezolv  de 291 de ori sistemul de 441 ecua ii al structurii). 
Toate programele au fost scrise in Microsoft Fortran FL 
vers. 5.1 [15], programul de analiz  fiind de circa 555000 
octe i. 

6. Bibliografie 
1. Blaine, D.G. s.a. Operation Environment for North American 

Freight Trains Wheels During Speed and Slack Control Braking. 
The Sixth International Wheelset Congress. Colorado Spring, 1978. 

2. Wettenkamp, H.R., Kipp, R.M. Safe Thermal Load. The Sixth 
International Wheelset Congress. Colorado Spring, 1978. 

3. Barbe, P. Etude expérimentale et numérique des contraintes 
d'origine thermique dues au frainage des roues. În: Mécanique nr. 
291, martie, 1974, p. 37-40. 

4. Wachter, K , Narbrich, F. Berechnung der Temperaturen und 
thermischen Spannungen für das klotzgebremste Vollrad für 22,5 t 
Achsfahrmasse.  Hochschule für Verkehrwesen "Friedrich List", 
Dresden, 1986.   

5. Saumweber, E., Gerum, E., Berndt, P.  Grundlagen der 
Schienenfahrzeusbremse. În: Archiw für Eisenbahntechnik, vol.43, 
iunie 1990, p. 5-102. 

6. Saumweber, E. Temperaturberechnung in Bremsscheiben für ein 
belibiges Fahrprogramm. În: Z. Verkehrsfahrzeuge, 13, 1969, nr. 3,  
p.123-129. 

7. Sebe an, St., Tilea D. Frânarea trenurilor.  Editura Transporturilor si 
Telecomunica iilor, Bucure ti 1962. 

8. Karvatzkii, B.L. Frâne automate. Editura C ilor Ferate, Bucure ti, 
1960.  

9. Pascariu, I. Elemente finite. Concepte-aplica ii. Editura Militar , 
Bucure ti 1985. 

10. Rao, S.S. The Finite Element Method in Engineering. Pergamon 
Press, New-York 1982. 

11. Segerlind, L. Applied   Finite   Element   Analysis.   John   Wilwy,  
New-York 1976. 

12.  Gârbea, D. Posibilit i de simulare prin analiza cu elemente finite a 
înc lzirii ro ilor de cale ferat  rulând în regim de frânare. În: 
Revista  Transporturilor  i  Telecomunica iilor, VII,   nr. 4,   aug. 1980,  
p. 206-214.  

13.   Gârbea, D. Analiza cu elemente finite. Aplica ii pe 
microcalculatoare. Editura Tehnic , Bucure ti 1990. 

14. ORE. Question B196. Thermal limits of wheel and shoes. Rapport 
No. 1. Selections of parameters for testing thermal limits of wheel 
and brake blocks. Utrecht, September, 1987. 

15. MICROSOFT CORPORATION. Microsoft FORTRAN, Version 5.0 
and 5.1. 

16. SNCFR. Direc ia General  Trafic. Serviciul Mersurilor de tren. Livret 
cu mersul trenurilor de marf   pe  Regionala  Bra ov.  Valabil  de  la  
1 iunie 1997. 

 
 
 
 
 
 
 

 





Ordinul ministrului transporturilor Nr. 90/22.02.1999 

BBUULLEETTIINNUULL  AAFFEERR  --  AAnnuull  II  NNrr..  22//11999999  
  
1100 

 
Ordinul ministrului transporturilor Nr. 90/22.02.1999 

O R D I N  
pentru aprobarea tarifelor privind presta iile de servicii specifice,  

efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER  
 

Ministrul transporturilor, 
în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonan a Guvernului nr. 95/1998  privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea 

Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea 
Autorit ii Feroviare Române - AFER i ale Hot rârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului 
Transporturilor, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

emite urm torul ordin: 
 
Art. 1. - Se aprob  tarifele pentru presta iile 

de servicii specifice, efectuate de c tre 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, 
prev zute în anexa care face parte integrant  
din prezentul ordin. 

Art. 2. - Începând cu data prezentului ordin 

orice dispozi ie contrar  î i înceteaz  
aplicabilitatea. 

Art. 3. - Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER va aduce la îndeplinire prezentul ordin. 

Art.  4.  -  Prezentul  ordin  va  fi  publicat  în  
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
p. Ministrul transporturilor, 

Adrian Gheorghe Marinescu,  
secretar de stat        

 
ANEX  

 
T A R I F E L E 

pentru presta iile de servicii specifice,  efectuate de c tre  
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 

 
1. Eliberarea licen ei de transport feroviar 

1.1. Verificarea    preliminar     a    dosarului    depus    în    vederea    ob inerii    licen ei   de   transport    feroviar  
...........................…………………….……………………………….…………................. 1.320 mii lei 

1.2. Eliberarea licen ei de transport feroviar ................………………………...................………….. 8.250 mii lei 
1.3. Vizarea anual  a licen ei de transport feroviar ...............………………...……...…………..….... 5.775 mii lei 

2. Eliberarea certificatului de siguran  
2.1. Verificarea   preliminiar     a    dosarului    prezentat    în    vederea    ob inerii    certificatului    de    siguran  

...…………..…………..………….......………………………………………………..........  990 mii lei  
2.2. Eliberarea certificatului de siguran  ……………………..……..…..………… 396 mii lei/km sec ie circula ie 

3. Eliberarea autoriza iei pentru de in torii de infrastructur  feroviar , inclusiv pentru de in torii de linii 
de c i ferate industriale 

3.1. Verificarea preliminar  a dosarului depus în vederea ob inerii autoriza iei ……..……………... 1.320 mii lei 
3.2. Eliberarea autoriza iei ................……………………............…………….………..……............... 8.250 mii lei 
3.3. Vizarea  autoriza iei  pentru  de in torii  de  infrastructur ,  inclusiv  pentru anul în care s-a eliberat 

autoriza ia ………………………………………………………...………….. 247.5 mii lei/km linie desf urat   
4. Eliberarea autoriza iei speciale pentru transport feroviar tehnologic (în interes propriu) 

4.1. Eliberarea autoriza iei speciale pentru transport feroviar tehnologic …………..……………….. 4.950 mii lei 
4.2. Vizarea autoriza iei speciale pentru transport feroviar tehnologic ……….… 396 mii lei/km sec ie circula ie 

5. Eliberarea autoriza iei speciale pentru transportul cu  metroul  
5.1.Eliberarea autoriza iei ……………………..………………………………………………………….. 8.250 mii lei 
5.2. Vizarea autoriza iei …………………………………..………………………. 4.950 mii lei/km linie desf urat  

6. Eliberarea atestatului tehnic pentru materialului rulant, cu ocazia construc iei, moderniz rii, sau a 
repara iilor în ateliere, ca urmare a inspec iei tehnice 
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6.1. Pentru locomotive: 
- Construc ie, modernizare sau RK  ………………………………..…………………………. 4.125 mii lei/bucat  

        RG ……………………..………………………………………………. 2.475 mii lei/bucat  
        RR …………..…………………………………………………………. 1.320 mii lei/bucat  

6.2. Pentru vagoane de transport c tori:  
- Construc ie, modernizare sau RK  ………………………………..…………………………. 3.300 mii lei/bucat  

        RG ………………...…………………………………………………… 2.062 mii lei/bucat  
        RP ………………………...……………………………………………… 990 mii lei/bucat  

6.3. Pentru vagoane de transport marf : 
- Construc ie, modernizare sau RK ………..………………………………………………….. 1.650 mii lei/bucat  

        RP ……………………...………………………………………………… 450 mii lei/bucat  
6.4. Pentru rame automotoare (diesel, electrice sau metrou) - tarif per vagon: 

- Construc ie, modernizare sau RK …………………………………..….……………………. 2.475 mii lei/bucat  
        RG ……………………………..………………………………………. 2.062 mii lei/bucat  
        RR …………………………………..…………………………………. 1.116 mii lei/bucat  

6.5. Pentru alte tipuri de material rulant: 
- Construc ie, modernizare sau RK …………………..……………………………………….. 1.980 mii lei/bucat  

        RG …………………..…………………………………………………. 1.485 mii lei/bucat  
        RP ………………………………...……………………………………… 990 mii lei/bucat  
7. Eliberarea autoriza iei tehnice pentru materialul rulant apar inând altor agen i economici decât 
operatorii de transport 

7.1. Locomotive i vagoane de c tori ………………...………………………………………… 825 mii lei/bucat  
7.2. Vagoane de marf  ………………………………………..……………………..…………….  330 mii lei/bucat  
7.3. Alte tipuri de material rulant ………………………………..………………..……………….  660 mii lei/bucat  

8. Autorizarea tehnic  a sta iilor de cale ferat  
8.1. Eliberarea autoriza iei tehnice: 

 - categorie special  .............…….........................……………………….......................... 8.250 mii lei/sta ie 
 - categoria I ............................................………………………….................................... 7.425 mii lei/sta ie 
 - categoria a II-a ........................................…………………………................................. 6.600 mii lei/sta ie 
 - categoria a III-a ..........................................……………………….................................. 5.775 mii lei/sta ie 
 - categoria a IV-a ..................................................…………………………...................... 4.950 mii lei/sta ie 

8.2. Vizarea anual  a autoriza iei ………………………..……………...… 75 % din tarifele prev zute la  pct.  8.1 
9. Eliberarea autoriza iei tehnice pentru liniile de cale ferat , inclusiv pentru liniile industriale, cu ocazia 
construc iei, moderniz rii sau a repara iei capitale ……………………………………..………….. 16,5 mii lei/ml 
10. Eliberarea autoriza iei  pentru lucr rile feroviare de art  (poduri, tunele etc.) cu ocazia construc iei 
sau a repara iei capitale ……………………………………………..…………………………………… 24,8 mii lei/ml 
11. Eliberarea autoriza iei tehnice pentru instala iile SCB, cu ocazia construc iei, moderniz rii sau a 
repara iei capitale …………………………………………………………………………. .600 mii 
lei/unitate instala ie 
12. Eliberarea autoriza iei tehnice pentru instala iile IFTE, cu ocazia construc iei, moderniz rii sau a 
repara iei capitale: 

a) pentru instala iile de alimentare ……………………………………………..  6.600 mii lei/unitate instala ie 
b) pentru linia de contact. …………………………………………..…………… 6.600 mii lei/unitate instala ie 

13. Eliberarea  autoriza iei  pentru  efectuarea de lucr ri în zona de siguran  sau de protec ie a c ii ferate 
…………………………………………………………………………………………………………… 1.980 mii lei 
14. Eliberarea certificatului de omologare tehnic  (pentru fiecare tip de vehicul): 

Locomotive …………………………………………………..…………………………………… 6.050 mii lei/tip 
Vagoane c tori …………………………………………………………………………………. 4.125 mii lei/tip 
Vagoane marf  …………………………………………………………………………………… 3.300 mii lei/tip 
Vagoane automotoare …………………………………………………………………………… 4.538 mii lei/tip 
Alte vehicule feroviare …………………………………………………………………………… 3.712 mii lei/tip 

15. Eliberarea  certificatului  de  omologare  tehnic   de  tip pentru materiale, componente i echipamente 
…………………………………………………………………………………… 3.300 mii lei/tip produs 
 
 
16. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri i dispozitive speciale 

16.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:  
 - de complexitate mare .........................................…………………………................... 3.300 mii lei/bucat  
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 - de complexitate medie ...............................................………………………............... 2.062 mii lei/bucat  
 - de complexitate redus  .............................................………………………..................  990 mii lei/bucat  
16.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale ..…………..…………….... 165 mii lei/dispozitiv 
16.3. Vizarea anual  a atestatului tehnic pentru standuri i dispozitive speciale ….70% din tariful de eliberare 

 
17. Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor de produse i servicii pentru domeniul de 
transport feroviar i cu metroul 

17.1. Eliberarea autoriza iei tehnice de furnizor feroviar ………………………………………….. 5.775 mii lei 
17.2. Vizarea anual  a autoriza iei tehnice de furnizor feroviar ………. 70% din tariful prev zut la pct. 17.1 
17.3. Eliberarea   unei   noi   autoriza ii,    ca    urmare    a    extinderii    gamei    de    produse / servicii    

furnizate ………………………………………..…………………………………  50% din tariful prev zut la pct. 17.1 
 
18. Autorizarea anual  a centrelor de instruire, perfec ionare, calificare i autorizare a personalului  

18.1. Eliberarea autoriza iei pentru centrele de perfec ionare sau calificare a personalului  ……. 4.125 mii lei 
18.2. Eliberarea autoriza iei pentru centrele de instruire sau autorizare a personalului ……..…..  2.062 mii lei 
18.3. Vizarea anual  a autoriza iei pentru centrele de instruire, perfec ionare, calificare sau autorizare a 

personalului ……………………………...…………… 70 % din tariful prev zut la pct. 18.1, respectiv 18.2 
 
19. Eliberarea unei noi licen e, autoriza ii sau a unui nou certificat, ca urmare a pierderii sau distrugerii 
celor eliberate ..........…………………………………………………........................... 60% din  tariful de eliberare 
 
20. Eliberarea unei noi licen e, autoriza ii sau a unui nou certificat, ca urmare a anul rii, retragerii sau 
suspend rii celor eliberate …………………………………………………………… 200% din tariful de eliberare 
 
21. Activit i de prest ri servicii sau de microproduc ie 

21.1. Execu ie alimentator AEET/A ……………..……………………………………………… 1.485 mii lei/bucat  
21.2. Repara ie cofret Indu i cu transformare în R85-SAI92-CMOS ………..……………. 11.990 mii lei/bucat  
21.3. Reparaie set aparate Indu i cu transformare în SAI92-CMOS var.A., var.B, var.C …………………….  6.050 mii lei/bucat  
21.4. Verificare anual  manografe ……………………………..…………………………………  869 mii lei/bucat  
21.5. Reparare manografe: 

21.5.1. Reparare motor SUK ……………..……………………………………………….  550 mii lei/bucat  
21.5.2. Înlocuire rotor, stator, sistem reglare …………………..………………………… 627 mii lei/bucat  
21.5.3. Înlocuire reductor, lag r, supori furc , ax tambur,  bobin  electromagnet …………………………  275 mii lei/bucat  
21.5.4. Înlocuire transformator, cuplaj, burdon ………..…………………………………. 462 mii lei/bucat  
21.5.5. Depanat sistem reglare, sistem inscripionare, circuit electric ….…...……………………………… 451 mii lei/bucat  
21.5.6. Depanat dispozitiv indicator cu dou  scale ……………………………..………..……….………. 825 mii lei/bucat  
21.5.7. Depanat sistem angrenare, circuit electronic ……………..……….……………. 715 mii lei/bucat  
21.5.8. Reglare, etalonare, probe func ionale …………………………………..……….. 660 mii lei/bucat  

 
22. Activit i de instruire în domeniul feroviar (specialitate tehnic , asigurarea calit ii etc.) ……………………….….. 24,8 mii lei/or /cursant 
  
23. Organizarea examenelor i eliberarea certificatelor, atestatelor, autoriza iilor pentru personalul din 
siguran a circula iei …………………………………………………………………………..……..  55 mii lei/persoan  
 
24. Activit i de certificare, acordare de avize i de agremente, atestare, inspec ie tehnic , cercetare 
tiin ific , cercetarea evenimentelor i a accidentelor,  încerc ri de laborator, microproduc ie, alte activit i 

…………………………………………………………………………………………………….  82,5 mii lei/or  
 
Not : 
Tarifele nu includ taxa pe valoarea ad ugat . 
 

 

ORDIN  
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privind autorizarea i supravegherea, din punct de vedere tehnic,  
a furnizorilor de produse i servicii în activit ile de construire, 

modernizare, între inere i reparare a infrastructurii feroviare i a 
materialului rulant, specifice transportului feroviar i cu metroul 

 
Ministru transporturilor, 

în temeiul art. 11 lit. c) i d) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, aprobat i modificat  
prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) lit. c) i alin. (5) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.12/1998 
privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române i al art.1 
alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului 
Transporturilor,  

având în vedere prevederile Hot rârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii 
Feroviare Române - AFER i ale Hot rârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului 
Transporturilor, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

emite urm torul ordin: 
 

 
Art. 1. - (1)  În domeniul transportului 

feroviar i cu metroul, activit ile de 
construire, modernizare, între inere i 
reparare a infrastructurii feroviare i a 
materialului rulant pot fi realizate numai de 

tre furnizori de produse i/sau servicii, 
denumi i în continuare furnizori feroviari, 
autoriza i i supraveghea i, din punct de 
vedere tehnic, de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  – AFER, denumit  în continuare 
AFER. 

 
(2) Autorizarea furnizorilor feroviari se 

efectueaz  potrivit Normelor privind 
autorizarea, din punct de vedere tehnic, a 
furnizorilor interni de produse i/sau servicii 
pentru transportul feroviar i cu metroul, 
prev zute în anexa nr. 1.  

 
(3) Modelul i con inutul autoriza iei de 

furnizor   feroviar   sunt   prev zute  în  anexa 
nr. 2.  

 
Art. 2. Furnizarea de produse i/sau 

servicii pentru realizarea activit ilor 
prev zute la art. 1 poate fi efectuat  de c tre 
furnizorii feroviari, dac  ace tia fac dovada 
omolog rii tehnice sau, dup  caz, a de inerii 
unui agrement tehnic, pentru fiecare produs 
i/sau serviciu furnizat. 

 
Art. 3. - (1) Omologarea tehnic  a 

produselor i/sau serviciilor se acord  de 
tre AFER potrivit Normelor privind 

omologarea tehnic  a produselor i/sau 

serviciilor din transportul feroviar i cu 
metroul, prev zute în anexa nr. 3.  

  
(2) Pentru produsele i/sau serviciile 
omologate tehnic  AFER va elibera certificate 
de omologare tehnic , ale c ror model i 
con inut sunt prev zute în anexa nr. 4.  

  
Art.  4.  -  (1) Produsele i/sau tehnologiile 

din import pot fi acceptate pentru utilizare în 
domeniul transportului feroviar i cu metroul, 
pe baza unui agrement tehnic eliberat de 

tre AFER.  
 
(2) Agrementul tehnic este documentul 

care se acord  de c tre AFER potrivit 
Normelor privind acordarea de agremente 
tehnice în transportul feroviar i cu metroul, 
prev zute în anexa nr. 5.  

 
(3) Modelul i con inutul agrementului 

tehnic sunt prev zute în anexa nr. 6. 
 

Art.   5.  -  (1)  Autoriza ia de furnizor 
feroviar se elibereaz  numai în cazul în care 
furnizorul feroviar se angajeaz  s   

accepte supravegherea modului în care 
sunt respectate normele tehnice obligatorii 
pentru realizarea produsului i/sau 
serviciului furnizat, prin ac iuni de evaluare 
i/sau ac iuni de inspec ie tehnic  feroviar , 

realizate de c tre AFER. 
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(2) Ac iunile de evaluare i de inspec ie 
tehnic    feroviar    se  realizeaz   de  c tre 
AFER pe baz  de contract sau conven ie.  

 
(3) Inspec ia tehnic  feroviar  se 

organizeaz i se efectueaz  de c tre 
AFER, potrivit Normelor privind activitatea 
de inspec ie tehnic  în transportul feroviar i 
cu metroul, prev zute în anexa nr. 7.  

 
Art. 6. Verific rile i încerc rile pentru 

stabilirea conformit ii produselor i/sau 
serviciilor în vederea omolog rii tehnice, a 
certific rii sau a acord rii agrementelor 
tehnice, dup  caz, se vor efectua în 
laboratoarele AFER, precum i în alte 
laboratoare autorizate/atestate de c tre 
aceasta. 

 
Art.  7.  -  (1) Compania Na ional  de C i 

Ferate  ‘’CFR’’ – S.A., Societatea Na ional  
de Transport Feroviar de C tori  ‘’CFR 

tori’’ – S.A., Societatea Na ional  de 
Transport Feroviar de Marf   ‘’CFR  Marf ’’ 
– S.A., Societatea de Administrare Active 
Feroviare ‘’S.A.A.F.’’ – S.A., Regia 
Autonom  de Exploatare a Metroului 
"Metrorex" Bucure ti, precum i al i agen i 
economici care î i desf oar  activitatea în 
domeniul transportului feroviar i cu metroul 
pot încheia contracte pentru procurarea 
produselor i/sau serviciilor necesare 
pentru desf urarea activit ilor prev zute 
la art. 1 numai cu furnizori feroviari care 
îndeplinesc condi iile prev zute la art. 2. 

 
 

(2) Unit ile prev zute la alin. (1) pot 
încheia, pân  la data de 30 septembrie 
1999, contracte i cu furnizori feroviari care 
nu îndeplinesc condi iile prev zute la art. 2,  

dar   care   posed    certificatul   de 
conformitate sau un document din care s  
rezulte stadiul ac iunii de certificare pentru 
produsele i/sau serviciile respective, 
eliberat de c tre fosta Regie Autonom  
"Registrul Feroviar Român – REFER" sau 
de c tre AFER, dup  caz. 

 
(3) Rapoartele de omologare tehnic , 

eliberate de Regia Autonom  “Societatea 
Na ional  a C ilor Ferate Române” pân  la 
data de 1 octombrie 1998, î i p streaz  
valabilitatea pân  la expirarea termenului 
înscris  pe  document, dar  nu  mai  mult  de 
2 ani de la data intr rii în vigoare a 
prezentului ordin, în condi iile viz rii 
acestora de c tre AFER i accept rii de 

tre furnizor a supravegherii tehnice în 
condi iile art. 5  alin. (3). 

 
Art. 8. Anexele nr. 1 – 7 fac parte 

integrant  din prezentul ordin. 
 
Art. 9. AFER va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 
 
Art. 10. Nerespectarea prevederilor 

prezentului ordin atrage r spunderea 
material , civil  sau penal , dup  caz, 
potrivit legii. 

 
Art. 11. La data intr rii în vigoare a 

prezentului ordin, orice dispozi ie contrar  
i înceteaz  aplicabilitatea. 
 
Art. 12. Prezentul ordin se va publica în  

Monitorul  Oficial  al  României,   Partea  I. 

Ministrul transporturilor, 
Traian B sescu 

           Anexa Nr. 1 

NORME 
privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor interni de produse  
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i/sau servicii pentru transportul feroviar i cu metroul  

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale 

 
Art. 1. În scopul respect rii cerin elor 

privind siguran a circula iei i a securit ii 
transportului feroviar i cu metroul, activit ile 
de construire, modernizare, reparare i 
între inere a materialului rulant i a 
infrastructurii feroviare i de livrare a 
produselor/serviciilor pentru realizarea 
acestor activit i, se pot efectua numai de 

tre agen ii economici, furnizori de produse 
sau servicii, autoriza i i supraveghea i, din 
punct de vedere tehnic, de c tre AFER, 
denumi i în continuare furnizori feroviari. 

Art.  2. În categoria furnizorilor feroviari 
intr i subunit ile specializate, f  
personalitate juridic , apar inând operatorilor 
feroviari sau gestionarilor de infrastructur  
feroviar , care realizeaz  activit ile i/sau 
produsele/serviciile, prev zute la art. 1. 

Art. 3. În sfera de aplicare a prezentelor 
norme intr i realizarea activit ilor i/sau 
produselor/serviciilor  prev zute  la  art. 1, 
aferente materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare apar inând agen ilor economici care 
desf oar  activit i de transport feroviar 
uzinal cu acces la re eaua feroviar  deschis  
circula iei publice. 

Art.  4. - (1) Autoriza ia de furnizor feroviar 
este documentul eliberat de c tre AFER, prin 
care se atest  c  un furnizor feroviar intern 
poate realiza i/sau furniza una sau mai multe 
categorii de produse/servicii, cu respectarea 
cerin elor de calitate specifice transportului 
feroviar i cu metroul. 

(2) Autoriza ia de furnizor feroviar, înso it  
de certificatul de omologare tehnic  feroviar  
de fabrica ie sau de agrementul tehnic, dup  
caz, d  dreptul furnizorului feroviar s  
încheie, în condi iile legii, contracte pentru 
furnizarea produselor i/sau serviciilor 
specificate în autoriza ie. 

Art. 5. Autoriza ia de furnizor feroviar este 
un document cu regim special, nominal i 
netransmisibil, care se acord  pentru o 
perioad  de 5 ani de la data eliber rii i este 

valabil în condi iile viz rii lui anual de c tre 
AFER.  

Art. 6. Posesorii de autoriza ie de furnizor 
feroviar se înregistreaz  de c tre AFER în 
Registrul agen ilor economici furnizori de 
produse i/sau servicii în transportul feroviar 
i cu metroul. 

 
CAPITOLUL II 

Acordarea, suspendarea sau retragerea 
autoriza iei de furnizor feroviar 

 
Art. 7. Autoriza ia de furnizor feroviar se 

poate acorda agen ilor economici, persoane 
juridice române, care îndeplinesc, cumulativ, 
urm toarele cerin e: 

a) obiectul lor de activitate cuprinde  
fabricarea produselor, respectiv efectuarea 
serviciilor, care fac obiectul cererii pentru 
ob inerea autoriza iei de furnizor feroviar; 

b) dispun de structuri organizatorice, de 
dot ri tehnice i de personal instruit i/sau 
atestat, care asigur  aplicarea eficient  a 
sistemului calit ii pe baza standardelor 
SR-EN ISO seria 9000; 

c) dispun de laboratoare, standuri i/sau 
dispozitive speciale, autorizate/atestate 
tehnic de c tre AFER, care sunt necesare 
pentru verificarea i inerea sub control, pe 
fluxul tehnologic, a principalelor caracteristici 
determinante pentru siguran a i securitatea 
transporturilor feroviare;  

d) fac dovada onorabilit ii i a bonit ii 
financiare;  

e) se angajeaz  s  accepte, pe perioada 
de valabilitate a autoriza iei de furnizor 
feroviar, supravegherea tehnic  efectuat  de 

tre AFER, prin ac iuni de evaluare la 
intervale specificate i/sau prin ac iuni de 
inspec ie tehnic  feroviar ;  

f) fac dovada achit rii contravalorii tarifelor 
aferente presta iilor efectuate de c tre AFER. 

Art. 8. Pentru ob inerea autoriza iei de 
furnizor feroviar solicitantul trebuie s  depun  
la AFER, urm toarele documente: 

a)  cererea pentru ob inerea autoriza iei, 
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din care s  rezulte:  

 denumirea persoanei juridice solicitante; 

 localitatea i sediul solicitantului;  

 num rul de înregistrare la registrul 
comer ului; 

 categoriile de produse i/sau servicii 
pentru care solicit  acordarea autoriza iei; 

b) actele legale de constituire ca persoan  
juridic , din care s  rezulte c  realizarea 
produselor i/sau prestarea serviciilor, pentru 
care solicit  acordarea autoriza iei de furnizor 
feroviar, sunt cuprinse în obiectul de activitate 
al agentului economic (în copie); 

c) certificatul de înmatriculare la registrul 
comer ului (în copie); 

d) certificatul/atestatul, eliberat de AFER, 
privind stadiul de implementare a sistemului 
calit ii în baza standardelor SR-EN ISO seria 
9000 i/sau, dup  caz, stadiul certific rii 
conformit ii calit ii produselor/serviciilor 
pentru care solicit  eliberarea autoriza iei de 
furnizor feroviar (în copie); 

e) lista cuprinzând principalele dot ri 
existente, necesare pentru realizarea 
produselor i/sau serviciilor în condi iile 
stabilite prin documenta iile tehnice i 
tehnologice respective; 

f) lista cuprinzând datele de identificare a 
principalilor subfurnizori; 

g) memoriul tehnic din care s  rezulte 
modul de organizare a agentului economic, 
nivelul tehnic i tehnologic, experien a în 
fabricarea produselor/serviciilor pentru care 
se solicit  autorizarea sau pentru produse 
similare, certificate ob inute privind sistemul 
de asigurare a calit ii; 

h) lista cuprinzând laboratoarele, 
standurile i dispozitivele speciale utilizate la 
verificarea i inerea sub control a 
principalelor caracteristici determinante 
pentru siguran a i securitatea transporturilor 
feroviare; 

i) lista cuprinzând principalii beneficiari ai 
produselor/serviciilor furnizate de c tre 
solicitant i cel pu in o recomandare scris , 
din partea unuia dintre beneficiari, din care s  
rezulte c  solicitantul i-a respectat în mod 

corespunz tor clauzele contractuale, inclusiv 
cele referitoare la calitatea 
produselor/serviciilor furnizate; 

j) ultimul bilan  contabil depus conform 
legii, bugetul de venituri i cheltuieli aprobat 
pentru anul în curs, precum i alte documente 
din care s  rezulte bonitatea solicitantului (în 
copie); 

k) declara ia solicitantului, din care s  
rezulte c , pe perioada de valabilitate a 
autoriza ei de furnizor feroviar, se angajeaz : 

- s  anun e imediat AFER despre orice 
modificare a datelor din documentele 
prezentate la solicitarea acord rii autoriza iei; 

- s  respecte normele tehnice i 
tehnologice obligatorii în toate etapele de 
realizare a produselor/serviciilor prev zute în 
autoriza ie; 

- s  comunice la AFER data începerii i, 
dup  caz, data întreruperii i a relu rii 
activit ii  de  fabricare  i  livrare  a  
produselor/serviciilor prev zute în autoriza ie; 

- s  accepte supravegherea tehnic  
efectuat  de AFER prin ac iuni de evaluare la 
intervale specificate i/sau prin ac iuni de 
inspec ie tehnic  feroviar ;  

- s  accepte ca personalul posesor al 
legitima iei de control emise de Ministerul 
Transporturilor s  efectueze controale, în vederea 
verific rii modului în care sunt respectate cerin ele 
pentru men inerea autoriza iei de furnizor 
feroviar; 

l) dovada pl ii tarifului aferent eliber rii 
autoriza iei de furnizor feroviar. 

Art. 9. - (1) AFER va comunica, în scris, în 
termen de 30 de zile de la primirea 
documentelor prev zute la art. 8, decizia 
privind acordarea sau neacordarea 
autoriza iei de furnizor feroviar. Decizia de 
neacordare a autoriza iei de furnizor feroviar 
va fi motivat . 

(2) Dac  în termen de 15 zile de la primirea 
comunic rii deciziei de neacordare a 
autoriza iei de furnizor feroviar solicitantul va 
prezenta dovezile de eliminare a 
neconformit ilor prev zute în decizie, AFER 
va elibera autoriza ia de furnizor feroviar 
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solicitat . În caz contrar, cererea se consider  
respins . 

Art. 10. – (1) În perioada de valabilitate a 
autoriza iei de furnizor feroviar AFER va 
supraveghea modul în care sunt respectate 
normele tehnice obligatorii, prin ac iuni de 
evaluare la intervale de timp specificate i/sau 
prin ac iuni de inspec ie tehnic . Dac  pe 
parcursul supravegherii se constat  c  una 
sau mai multe condi ii care au stat la baza 
acord rii autoriza iei nu mai sunt îndeplinite, 
AFER poate suspenda sau retrage, dup  caz, 
autoriza ia de furnizor feroviar acordat . 

(2) Cu cel pu in 30 de zile înainte de data 
expir rii vizei anuale a autoriza iei de furnizor 
feroviar, dar nu mai mult de 45 de zile, 
posesorul acesteia va cere, în scris, la AFER, 
acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi 
înso it  de documentele care au suferit 
modific ri fa  de cele prezentate la 
acordarea ini ial  a autoriza iei de furnizor 
feroviar i de dovada efectu rii pl ii tarifului 
aferent acord rii vizei anuale. 

(3) AFER va comunica, în scris, în termen 
de 15 zile de la primirea cererii, decizia privind 
acordarea sau neacordarea vizei anuale a 
autoriza iei de furnizor feroviar. Decizia de 
neacordare va fi motivat . Dac  în termen de 
15 zile de la data primirii comunic rii de 
neacordare a vizei anuale solicitantul va face 
dovada elimin rii neconformit ilor prev zute 
în decizie, AFER va acorda viza anual , iar în 
caz contrar, va suspenda valabilitatea 
autoriza iei de furnizor feroviar.  

(4) În cazul în care, în termen de 90 de zile 
de la data suspend rii autoriza iei de furnizor 
feroviar, posesorul acesteia face dovada 
elimin rii neconformit ilor care au condus la 
suspendarea autoriza iei, AFER va dispune 
încetarea suspend rii i reacordarea 
autoriza iei. În caz contrar, se retrage 
autoriza ia de furnizor feroviar suspendat . 

(5) În cazul retragerii autoriza iei de 
furnizor feroviar, acordarea unei noi autoriza ii 
se va face în baza unei noi cereri de acordare, 
conform art. 8. 

(6) Furnizorului feroviar c ruia i s-a retras 
de dou  ori autoriza ia de furnizor feroviar nu i 
se va mai elibera o nou  autoriza ie timp de 5 
ani de la retragerea acesteia. 

 
CAPITOLUL  III 
Dispozi ii finale 

 
Art. 11. De inerea autoriza iei de furnizor 

feroviar nu scute te posesorul acesteia de 
spunderea ce îi revine cu privire la calitatea 

produselor furnizate. 
Art. 12. - (1) Eventualele contesta ii 

împotriva deciziei de neacordare, suspendare 
sau, dup  caz, de retragere a autoriza iei de 
furnizor feroviar, se depun la AFER în termen 
de 5 zile de la comunicarea deciziei. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se face de 
tre Consiliul de conducere al AFER în 

termen de 30 de zile de la data depunerii 
acestora. În cadrul aceluia i termen decizia 
de solu ionare a contesta iei se comunic , în 
scris, contestatarului. 

Art. 13. AFER va elibera, la cerere, în caz 
de pierdere sau deteriorare, duplicate dup  
autoriza ia de furnizor feroviar. 

Art. 14. Pentru presta iile efectuate de 
AFER privind acordarea, vizarea anual , 
încetarea suspend rii, eliberarea duplicatelor 
i a autoriza iei de furnizor feroviar, se percep 

tarife aprobate de Ministerul Transporturilor. 
Art. 15. Lista cuprinzând persoanele 

juridice c rora AFER le-a acordat, le-a 
suspendat sau le-a retras autoriza ia de 
furnizor feroviar, dup  caz, sau lista 
cuprinzând persoanele juridice care au 
pierdut autoriza ia respectiv  se public  în 
Buletinul AFER. 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER  
 
 

AUTORIZA IE 
 

DE FURNIZOR FEROVIAR 
 

Seria ……… ……… Nr. ……………… 
 
În conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr. 12/1998,  ale 

Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998 i ale Hot rârii Guvernului nr. 626/1998, persoana juridic  

………………………………………………………………………  cu sediul în localitatea  

………….…………………...…..., str. ………….……………..................…, nr. ………………, 

jude ul (sectorul) ……………………………….., înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a 

României la nr. ………………….., este autorizat  s  realizeze i/sau s  furnizeze, în calitate de 

furnizor de produse/servicii pentru domeniul de transport feroviar i cu metroul, urm toarele 

categorii de produse/servicii:  

......................…….......…………………………………….......................………..……… ……… …… 

......................…….......…………………………………….......................………..……… ……… …… 

......................…….......…………………………………….......................………..……… ……… …… 

Prezenta autoriza ie este valabil  pe o perioad  de 5 ani de la data eliber rii, în 
condi iile viz rii anuale. Obliga iile i drepturile posesorului autoriza iei, precum i vizele anuale 
sunt specificate pe verso. 

 

Data eliber rii ..................  
 

Director general, 
……………………………… 

(numele, prenumele i semn tura) 

L.S. 

 

Anexa Nr. 2 
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(verso) 

Posesorul autoriza iei are urm toarele obliga ii: 
 

1. s  anun e imediat Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a 
datelor din documentele prezentate la solicitarea autoriza iei, despre data începerii 
efective, sau dup  caz, a întreruperii activit ii;  
 

2. s  organizeze i s  asigure controlul propriu pe fluxul de fabrica ie;  
 

3. s  accepte supravegherea, de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - AFER  a 
activit ii de realizare a categoriilor de produse/servicii, nominalizate în autoriza ie, prin 
ac iuni de evaluare periodic i/sau ac iuni de inspec ie tehnic  feroviar , i s  asigure, la 
cerere, condi iile necesare realiz rii acestor ac iuni, respectiv spa ii de lucru, echipamente 
de lucru i de protec ie adecvate, aparate de m sur i control; 
 

4. s  achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor pentru 
activit ile desf urate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER privind vizarea anual  a 
prezentei autoriza ii, efectuarea ac iunilor de evaluare periodic i efectuarea inspec iei 
tehnice feroviare, dup  caz. 

 
 

Posesorul autoriza iei are urm toarele drepturi: 
 

1. s  solicite ob inerea certificatelor de omologare tehnic  feroviar  pentru 
produse/servicii noi, care se încadreaz  în categoriile produselor/serviciilor specificate în 
autoriza ie;  
 

2. s  încheie, în condi iile legii, contracte economice pentru furnizarea de 
produse/servicii din categoriile specificate în autoriza ie i pentru care de ine certificate de 
omologare tehnic  sau, dup  caz, agremente tehnice valabile.  
 

 
VIZE ANUALE 

 

 
            

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 
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Anexa Nr. 3 
N O R M E 

privind omologarea tehnic  a produselor i/sau serviciilor din transportul feroviar 
i cu metroul 

 
Capitolul I 

Dispozi ii generale 
 
Art. 1. - (1) Produsele/serviciile pentru 

transportul feroviar i cu metroul, denumite în 
continuare produse feroviare, pot fi utilizate în 
activit ile de construire, modernizare, 
reparare i între inere a materialului rulant i a 
infrastructurii de transport feroviar i cu 
metroul numai în condi iile în care au fost 
omologate tehnic, în prealabil, de c tre 
AFER.  

 (2) În categoria produselor feroviare intr  
i vehiculele feroviare. 

Art. 2. - (1) Omologarea tehnic  se 
realizeaz  pentru produsele feroviare  i se 
finalizeaz  cu eliberarea certificatului de 
omologare tehnic . 

(2) Certificatul de omologare tehnic  se 
acord  pentru atestarea unui nou tip de 
produs feroviar sau pentru atestarea 
conformit ii cu documentul tehnic de 
referin  a unui tip de produs feroviar 
realizat/fabricat de c tre un furnizor feroviar. 

Art. 3. - (1) Omologarea tehnic  pentru 
atestarea tipului de produs feroviar, denumit  
în continuare omologare tehnic  de tip, i 
pentru atestarea realiz rii/fabrica iei 
produsului feroviar, denumit  în continuare 
omologare tehnic  de fabrica ie, se 
realizeaz , de regul , în dou  faze:  

a) omologarea tehnic  preliminar , care 
permite realizarea produsului feroviar într-un 
num r limitat, în vederea efectu rii 
verific rilor i încerc rilor acestuia în 
exploatare; 

b) omologarea tehnic  final , care permite 
produc ia de serie a produsului feroviar 
omologat. 

(2) Furnizorului feroviar care a ob inut 
certificatul de omologare tehnic  final  de tip 
pentru un produs feroviar i se acord i 
certificatul de omologare tehnic  preliminar  
de fabrica ie pentru produsul respectiv. 

Art. 4. - (1) În cazul omolog rii tehnice 
preliminare, de tip sau de fabrica ie, 
valabilitatea certificatului de omologare 
tehnic  este: 

a) de maximum 12 luni; 
b) limitat  la un num r de produse, f  a 

dep i durata de 12 luni. 
(2) În cazul omolog rii tehnice finale, 

valabilitatea certificatului de omologare este: 
a) pe durat  nedeterminat  pentru 

omologarea tehnic  de tip; 
b) de maximum 5 ani pentru omologarea 

tehnic  de fabrica ie. 
Art.  5.  -  (1) Certificatul de omologare 

tehnic  î i pierde valabilitatea în cazul în care 
se aduc modific ri constructive produsului 
sau modific ri ale tehnologiei de fabrica ie a 
acestuia, care pot conduce la modificarea 
uneia  sau  a  mai  multor  caracteristici  ori  
performan e ale produsului feroviar respectiv. 

(2) Furnizorii feroviari sunt obliga i s  
solicite în prealabil, în scris, avizul AFER 
pentru orice modificare constructiv  a unui 
produs feroviar omologat tehnic sau a  
tehnologiei de fabrica ie a acestuia. 

Art. 6. Certificatul de omologare tehnic  
este un document cu regim special, nominal, 
netransmisibil i se acord , la cerere, în mod 
nediscriminatoriu, furnizorilor feroviari, în 
condi iile prezentelor norme. 

Art. 7. Eviden a produselor feroviare, 
omologate tehnic, repartizate pe  furnizori, se 
ine de c tre AFER în Registrul produselor 

feroviare omologate tehnic.  
 

Capitolul II 
Clasificarea produselor feroviare 

 
Art. 8. Prin produs feroviar se în elege 

orice sistem, subsistem, ansamblu, organ, 
component sau program de calculator, 
destinat materialului rulant, c ii de rulare, 
semnaliz rii feroviare, aliment rii cu energie 
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electric , controlului i comenzii circula iei 
feroviare, instala iilor de mentenan , sau 
având leg tur  cu mai multe din aceste 
elemente. 

Art. 9. În func ie de gravitatea 
consecin elor unei poten iale defect ri, cu 
implica ii în siguran a i securitatea 
transporturilor feroviare, în realizarea 
transportului feroviar,  calitatea presta iilor 
oferite clientului, i/sau în costurile de 
între inere i exploatare, produsele feroviare 
se clasific  în urm toarele clase de risc: 
Clasa 1 A: produse feroviare a c ror 
defectare antreneaz  pierderea siguran ei i 
securit ii transporturilor, comportând 
urm toarele riscuri: 

 risc de accident feroviar care poate s  
cauzeze r niri personalului feroviar sau 
pasagerilor; 

 risc de distrugere major  a 
echipamentelor feroviare sau a m rfurilor 
transportate. 
Exemple: 

 a) la materialul rulant: 
 osii montate, cutii de osie i elemente 

componente ale acestora; 
 aparate de trac iune, legare, tamponare; 
 echipamente i elemente componente 

ale sistemelor de frân , de orice fel; 
 echipamente i elemente componente 

ale sistemelor de suspensie; 
 u i de acces din exterior; 
 echipamente i dispozitive de protec ie, 

aferente instala iilor electrice i electronice; 
 instala ii de control automat al vitezei i 

componentele acestora; 
 dispozitive de siguran  la 

suprapresiune, folosite la vagoanele pentru 
transportul fluidelor i al materialelor 
pulverulente; 

b) la infrastructura feroviar : 
 instala ii de semnalizare i control al 

circula iei; 
 relee de siguran  sau alte echipamente 

cu func ii similare din compunerea instala iilor 
de semnalizare i control al circula iei; 

 inductoare de cale ale instala iei Indusi 
sau instala ii similare; 

ine, aparate de cale i traverse de cale 
ferat ; 

 electromecanisme de macaz; 

 aparate de compensare a c ii pe poduri. 
Clasa 1 B: produse feroviare a c ror 
defectare determin  grave perturba ii în 
exploatarea feroviar . 
Exemple: 

 a) la materialul rulant: 
 motoare de trac iune de orice fel;  
 sisteme de transmisie de orice fel; 
 sisteme de comand i servicii auxiliare; 
 pantografe; 
 transformatoare de putere; 

b) la infrastructura feroviar : 
 linia de contact i elementele 

componente ale acesteia; 
 elemente componente ale instala iilor 

CED, CEM, BLA, cu excep ia celor prev zute 
la clasa 1A; 

 elemente de prindere a inei; 
 elemente ale suprastructurii podurilor. 

Clasa 2 A: produse feroviare a c ror 
defectare determin  o diminuare a calit ii 
condi iilor de transport. 
Exemple: 

a) la materialul rulant: 
 elementele componente ale sistemelor 

de iluminare, înc lzire i condi ionare a 
aerului; 

 elementele componente ale instala iilor 
sanitare; 

 u i i ferestre interioare; 
 elementele componente ale instala iei 

frigorifice la vagoane; 
b) la infrastructura feroviar : 
 elementele componente ale instala iilor 

de alimentare cu energie a trac iunii electrice 
feroviare. 
Clasa 2 B: produse feroviare a c ror 
defectare afecteaz  costurile de între inere i 
exploatare, cu influen e în calitatea 
transportului. 
Exemple: 

a) la materialul rulant: 
 sisteme de monitorizare i diagnoz ; 

 materiale i elemente ale structurii de 
rezisten i ale dot rilor interioare; 

 materiale pentru protec ia anticoroziv ; 
 baterii, acumulatoare i elemente ale 

instala iei de iluminare i/sau sonorizare; 
b) la infrastructura feroviar : 
 materiale pentru protec ia anticoroziv ; 
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 materiale i elemente ale structurii de 
rezisten  ale podurilor, tunelurilor etc.; 

 aparate de reazem pentru poduri; 
 utilaje i dispozitive speciale utilizate la 

între inerea c ii i a liniei de contact; 
 piatr  spart  pentru prisma de balast. 

Clasa 3:  alte produse feroviare a c ror 
defectare nu este perceput  de clien i i/sau 
nu au efecte majore asupra costurilor de 
între inere i exploatare. 
Exemple:  

 materiale i elemente cu caracter estetic; 
 materiale de uz general. 

Art.  10.  –  (1) Produsele feroviare din 
clasele de risc 1A, 1B, 2A i 2B sunt 
considerate produse feroviare critice, pentru a 

ror utilizare/furnizare sunt obligatorii 
autorizarea furnizorilor i omologarea tehnic  
sau ob inerea agrementelor tehnice, dup  
caz. 

(2) Pentru produsele feroviare din clasa 
de risc 1A este obligatorie supravegherea prin 
ac iuni de inspec ie tehnic . 

(3) Produsele feroviare realizate din mai 
multe componente se încadreaz  în clasa de 
risc a componentei cu riscul cel mai ridicat. 

(4) Serviciile destinate fabric rii, 
moderniz rii, repar rii, între inerii sau 
exploat rii, dup  caz, a unor produse 
feroviare se încadreaz  în acelea i clase de 
risc ca i produsele respective. 

(5) Clasa de risc a unui produs feroviar se 
stabile te de c tre AFER i se înscrie în 
documentul de referin  al produsului 
respectiv. 
 

CAPITOLUL III 
Acordarea, suspendarea sau retragerea 

certificatului de omologare tehnic  
 

Art. 11. Certificatul de omologare tehnic  
poate fi acordat furnizorilor feroviari, 
persoane juridice române, care îndeplinesc, 
cumulativ, urm toarele cerin e: 

a) de in o autoriza ie de furnizor feroviar, 
valabil  pentru categoria de produs feroviar 
pentru care se solicit  omologarea tehnic ; 

b) de in documenta ia tehnic  a produsului 
feroviar, acceptat  în prealabil de 
beneficiarul/utilizatorul final i avizat  de c tre 

AFER; 
c) fac dovada c  prototipul produsului a 

corespuns condi iilor specificate în 
documentul tehnic de referin . 

d) de in acordul operatorului de transport 
i/sau al gestionarului de infrastructur  pentru 

efectuarea încerc rilor în exploatare, în cazul 
în care aceste încerc ri sunt necesare pentru 
omologarea final  a produsului. 

Art. 12. Pentru ob inerea certificatului de 
omologare tehnic  a unui produs feroviar 
solicitantul trebuie s  depun  la AFER o 
documenta ie, în original i în copie, care 
trebuie s  cuprind : 

a)  cererea pentru acordarea certificatului 
de omologare, din care s  rezulte:  

 denumirea persoanei juridice solicitante; 
 localitatea i sediul solicitantului;  
 num rul de înregistrare la registrul 

comer ului; 
 num rul i data eliber rii autoriza iei de 

furnizor feroviar; 
 denumirea produsului pentru care solicit  

omologarea i num rul documentului de 
referin ; 

 felul i faza omolog rii; 
b) documentul tehnic de referin  care 

poate fi, dup  caz, caiet de sarcini, norm  sau 
specifica ie tehnic  de produs; 

c) memoriul tehnic de prezentare a 
produsului, care va con ine men iuni cu privire 
la principalele caracteristici i performan e, la 
concep ia i solu iile constructive, 
func ionarea, domeniul de utilizare, 
tehnologia de fabrica ie, la influen ele asupra 
siguran ei i securit ii transporturilor, asupra 

ii omului i asupra mediului; 
d) notele de calcul, prev zute de normele 

tehnice în vigoare, pentru alegerea i 
dimensionarea principalelor elemente 
componente ale produsului, dac  este cazul; 

e) programul de verific ri i încerc ri ale 
produsului în vederea omolog rii tehnice; 

f) documentele care con in rezultatele 
verific rilor i încerc rilor efectuate; 

g) acordul scris al operatorului de transport 
i/sau al gestionarului de infrastructur  pentru 

efectuarea încerc rilor în exploatare, dac  
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este cazul;  
h) certificatele de omologare tehnic i/sau 

agrementele tehnice pentru componentele cu 
func ii independente, utilizate la realizarea 
produsului, dac  este cazul; 

i) raportul comisiei de omologare 
preliminar i raportul asupra comport rii în 
exploatare a prototipului i/sau a seriei zero, 
în cazul omolog rii în faz  final ; 

j) dovada achit rii tarifului de omologare 
tehnic . 

Art. 13. - (1) AFER va verifica 
documenta ia prezentat i va comunica în 
scris solicitan ilor, în termen de 15 zile de la 
data primirii cererii de acordare a certificatului 
de omologare tehnic  a produsului feroviar 
respectiv, decizia de acceptare a cererii, 
solicitarea de completare a documentelor 
sau, dup  caz, decizia de respingere motivat  
a cererii. 

(2) Dac  în termen de 30 de zile de la 
primirea comunic rii prin care se solicit  
completarea documentelor beneficiarul nu 
remediaz  neconformit ile respective, 
cererea se consider  respins . 

(3) Dup  verificarea documentelor 
prev zute la art. 12, AFER va re ine copii de 
pe acestea i va returna originalele 
furnizorului feroviar. 

Art. 14. - (1) AFER va stabili, prin 
consultare cu beneficiarul, componen a 
comisiei de omologare a produsului feroviar 
respectiv, care trebuie s  cuprind  
reprezentan i ai furnizorului feroviar, ai 
subfurnizorilor, ai proiectantului, ai 
beneficiarilor i ai AFER. 

(2) Comisia de omologare va fi convocat , 
în scris, de c tre furnizorul solicitant, la o dat  
pus  de acord cu p ile intersate, de regul  
la sediul acestuia. Pre edintele comisiei de 
omologare este reprezentantul AFER, iar 
secretariatul comisiei va fi asigurat de c tre 
furnizorul feroviar solicitant. 

(3) Furnizorul feroviar solicitant va pune la 
dispozi ie membrilor comisiei de omologare, 
cu cel pu in 5 zile înainte de data la care 
aceasta a fost convocat , documenta ia 
produsului, întocmit  potrivit art. 12. 

(4) Furnizorul feroviar trebuie s  aib  
disponibile, pentru a fi puse la dispozi ie 

comisiei de omologare, la cererea acesteia, 
prototipul produsului i urm toarele 
documente: 

a) documenta ia tehnic  de execu ie i 
control, inclusiv planul de calitate i de 
control; 

b) cartea tehnic  a produsului, instruc iuni 
de exploatare, între inere, reparare, piese de 
schimb, service; 

c) declara iile de conformitate pentru 
principalele materiale i echipamente utilizate 
la realizarea produsului; 

d) procesul-verbal de recep ie intern  a 
produsului. 

Art. 15. - (1) Comisia de omologare verific  
documentele dosarului de omologare tehnic  
a produsului feroviar respectiv, alte 
documente puse la dispozi ie, la cerere, i, 
dup  caz, solicit  efectuarea unor verific ri, 
pe fluxul de fabrica ie sau asupra prototipului, 
urm rind, în principal, dac : 

a) documenta ia tehnic  de execu ie este 
întocmit  de personal calificat, este avizat , 
aprobat i înregistrat  în conformitate cu 
reglement rile în vigoare; 

b) solu iile tehnice privind construc ia, 
fabrica ia i utilizarea produsului satisfac 
cerin ele specificate în documentul tehnic de 
referin ; 

c) notele de calcul au fost elaborate în 
conformitate cu normele tehnice în vigoare, 
iar rezultatele finale sunt conforme cu 
cerin ele specificate; 

d) verific rile i încerc rile s-au efectuat în 
conformitate cu programul de încerc ri i 
verific ri ale produsului, stabilit ini ial, cu 
respectarea normelor în vigoare, iar 
rezultatele ob inute satisfac cerin ele 
specificate în documenta ia tehnic  a 
produsului; 

(2) Rezultatele verific rilor efectuate de 
tre comisia de omologare se înscriu în 

raportul comisiei de omologare tehnic , care 
va cuprinde, în mod obligatoriu, urm toarele: 

a) num rul actului de convocare a comisiei 
de omologare tehnic , data i locul întrunirii 
acesteia; 

b) denumirea produsului i a documentului 
tehnic de referin ; 
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c) concluziile comisiei de omologare cu 
privire la documentele existente în dosarul de 
omologare; 

d) concluziile comisiei de omologare cu 
privire la verific rile efectuate asupra 
produsului i asupra proceselor de fabrica ie; 

e) hot rârea comisiei de omologare cu 
privire la acordarea sau neacordarea 
certificatului de omologare;  

f) componen a comisiei de omologare i 
semn turile membrilor acesteia. 

Art. 16. - (1) AFER, în baza concluziilor i a 
hot rârii înscrise în raportul comisiei de 
omologare, în termen de 5 zile de la data 
încheierii raportului, emite certificatul de 
omologare tehnic  sau, dup  caz, comunic  
în scris solicitantului decizia motivat  de 
respingere a omolog rii tehnice a produsului 
feroviar respectiv. 

(2) Dac  în termen de 90 zile de la data 
primirii deciziei de neacordare a certificatului 
de omologare tehnic  furnizorul solicitant face 
dovada elimin rii neconformit ilor 
men ionate în decizie, AFER elibereaz  
certificatul de omologare tehnic  solicitat. În 
caz contrar, cererea se consider  respins , 
iar pentru reluarea procedurii de omologare 
va fi necesar  depunerea unei noi cereri, 
potrivit art. 12.  

Art. 17. - (1) În perioada de valabilitate a 
certificatului de omologare tehnic  AFER va 
supraveghea modul în care sunt respectate 
cerin ele care au stat la baza acord rii 
certificatului de omologare tehnic  prin ac iuni 
de evaluare, la intervale specificate i/sau 
prin ac iuni de inspec ie tehnic . 

(2) Dac  pe parcursul supravegherii se 
constat  c  una sau mai multe cerin e nu mai 
sunt îndeplinite, AFER suspend  certificatul 
de omologare tehnic  pentru produsul 
feroviar respectiv. 

(3) Dac  în interval de 45 de zile de la data 
comunic rii deciziei de suspendare a 
certificatului de omologare tehnic  furnizorul 
feroviar nu face dovada elimin rii 

neconformit ilor care au stat la baza deciziei 
de suspendare a certificatului de omologare 
tehnic , certificatul respectiv se  retrage. 

(4) În cazul retragerii certificatului de 
omologare tehnic  sau al expir rii valabilit ii 
acestuia, acordarea unui nou certificat se 
poate face numai în baza unei noi cereri de 
acordare, conform art. 12.  

CAPITOLUL IV 
Dispozi ii finale 

Art. 18. Ob inerea certificatului de 
omologare tehnic  nu scute te posesorul 
acestuia de r spunderea ce îi revine cu privire 
la calitatea produselor feroviare furnizate. 

Art. 19. – (1) Eventualele contesta ii 
privind decizia de neacordare, suspendare 
sau, dup  caz, de retragere a certificatului de 
omologare tehnic   se depun la AFER în 
termen de 5 zile de la primirea comunic rii 
scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se face de 
tre Consiliul de conducere al AFER în 

termen de 30 de zile de la data depunerii 
acestora. În cadrul aceluia i termen decizia 
de solu ionare a contesta iei se comunic , în 
scris, contestatarului. 

Art. 20.  AFER va elibera, la cerere, în caz 
de pierdere sau deteriorare, duplicate dup  
certificatul de omologare tehnic . 

Art. 21. Pentru presta iile efectuate de 
AFER privind acordarea, încetarea 
suspend rii, eliberarea duplicatelor 
certificatelor de omologare tehnic  a 
produselor feroviare se percep tarife aprobate 
de Ministerul Transporturilor. 

Art.   22.  Lista cuprinzând persoanele 
juridice c rora AFER le-a acordat, le-a 
suspendat sau le-a retras certificatul de 
omologare tehnic , dup  caz, sau lista 
cuprinzând persoanele juridice care au 
pierdut certificatul respectiv se public  în 
Buletinul AFER. 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
 

CERTIFICAT 
 

DE OMOLOGARE TEHNIC  
 

Seria ……… ……… Nr. ……………… 
 
În baza raportului nr. ……….. .din data de ………………… al comisiei de omologare, se 

atest  c  produsul/serviciul ……………………………….., realizat de c tre persoana juridic  

……………………………………………….……………………., cu sediul în localitatea 

………………………………………………...., str. ………………..................…, nr. ……………, 

jude ul (sectorul) ……………………………….., înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a 

României la nr. ……………….....….., este conform documentului tehnic de referin  

…………………………………. i a fost omologat tehnic  . . . . . .. . . …….….………….. . . . . . .  
(denumirea, num rul, data)       (de tip, de fabrica ie) 

în faz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (preliminar , final ) 

Produsul/serviciul poate fi realizat în produc ie de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 
                  (serie, serie zero, num r de buc i) 

Produsul/serviciul poate fi utilizat în domeniul de transport feroviar i cu metroul. 

 
Prezentul certificat este valabil pân  la data de . . . . . . ., în urm toarele condi ii . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
 
Data eliber rii …………………  

Director general, 
……………………………… 

(numele, prenumele i semn tura) 
L.S. 

 

Anexa Nr. 4 
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           Anexa Nr. 5 
N O R M E 

privind acordarea de agremente tehnice în transportul feroviar i cu metroul 
 

Capitolul I 
Condi ii generale 

Art.  1.  -  (1) Produsele i serviciile 
feroviare, denumite în continuare produse 
feroviare, care se procur  din import, sau 
pentru care nu exist  documente tehnice de 
referin  aprobate, se pot utiliza în activit ile 
de construire, modernizare, reparare i 
între inere a materialului rulant i a 
infrastructurii de transport feroviar i cu 
metroul, numai pe baza unor agremente 
tehnice  acordate de c tre AFER.  

(2) Se pot acorda agremente tehnice 
pentru urm toarele produse feroviare: 

a) vehiculele feroviare de orice fel, procurate 
din import; 

b) materiale, ansambluri, subansambluri, 
echipamente i instala ii, procurate din import 
sau pentru care nu exist  documente tehnice de 
referin  aprobate, utilizate la construirea, 
modernizarea, repararea i între inerea 
infrastructurii feroviare i a materialului rulant în  
transportul feroviar i cu metroul; 

c) tehnologii noi sau servicii, utilizate la 
construirea, modernizarea, repararea, i 
între inerea infrastructurii feroviare i a 
materialului rulant, în  transportul feroviar i cu 
metroul. 

Art.  2.  Agrementul  tehnic  este 
documentul care define te caracteristicile i 
performan ele tehnice, precum i aptitudinea 
de utilizare a produselor feroviare procurate 
din import, sau pentru care nu exist   
document tehnic de referin  aprobat, i care 
atest  utilizarea produselor feroviare, în 
condi ii specificate, la construirea, 
modernizarea, repararea i între inerea, 
infrastructurii feroviare i a materialului rulant, 
în  transportul feroviar i cu metroul. 

Art. 3. Caracteristicile i performan ele 
tehnice ale produselor feroviare, pentru care 
s-a solicitat acordarea agrementului tehnic, 
se determin  prin încerc ri de laborator, 
încerc ri i simul ri pe standuri i în poligonul 
de încerc ri, iar aptitudinea de utilizare se 
determin  prin verific ri i încerc ri în 
exploatare ale produselor feroviare 

respective. Toate verific rile i încerc rile se 
efectueaz  de c tre AFER sau sub 
supravegherea AFER, dup  caz. 

Art. 4. - (1) Agrementul  tehnic  se 
elibereaz , dup  caz, astfel: 

a) pentru un num r limitat de produse; 
b) pentru o perioad  de maximum 6 luni, în 

vederea test rii aptitudinilor de utilizare a 
produselor;  

c) pentru o perioada de maximum 2 ani, pe 
baza rezultatelor favorabile ob inute în urma 
test rii aptitudinilor de utilizare a produselor.  

(2) Pentru produsele feroviare care se 
procur  din import se poate solicita un nou 
agrement dup  expirarea termenului de 
valabilitate a agrementului tehnic. 

(3) În cazul unui produs feroviar pentru 
care nu exist  document tehnic de referin  
aprobat, dup  expirarea termenului de 
valabilitate a agrementului tehnic, de in torul 
agrementului tehnic poate elabora 
documentul tehnic de referin , în baza c ruia  
se poate proceda la omologarea tehnic  a 
produsului respectiv.  

Art.  5.  Agrementul   tehnic   este 
documentul cu regim special, nominal i 
netransmisibil, care se acord , la cerere, 
furnizorilor feroviari i furnizorilor produselor 
feroviare procurate din import. 

Art. 6. Eviden a produselor feroviare 
pentru care s-au eliberat agremente tehnice, 
repartizate pe furnizori, se ine de c tre AFER 
în Registrul agrementelor tehnice.  

 
CAPITOLUL II 

Acordarea, suspendarea sau retragerea 
agrementului tehnic 

Art. 7. Agrementul tehnic poate fi acordat 
furnizorilor feroviari i furnizorilor produselor 
feroviare procurate din import, persoane 
juridice române sau str ine, care îndeplinesc, 
cumulativ, urm toarele cerin e: 

a) de in autoriza ie de furnizor feroviar, în 
cazul persoanelor juridice române; 

b) obiectul lor de activitate cuprinde 
fabricarea sau comercializarea produselor 
feroviare pentru care se solicit  ob inerea 



Ordinul ministrului transporturilor Nr. 140/15.03.1999 

BULETINUL AFER - Anul I Nr. 2/1999 
  

29

agrementului tehnic, în cazul produselor 
feroviare procurate din import; 

c) fac dovada onorabilit ii i a bonit ii 
financiare; 

d) de in acordul beneficiarului poten ial 
privind utilizarea produsului respectiv; 

e) de in documenta ia tehnic  a produsului,  
avizat  de c tre AFER; 

f) fac dovada efectu rii unui program de 
încerc ri i verific ri prin care s-au determinat 
caracteristicile tehnice i performan ele 
produsului; 

g) fac dovada rezultatelor ob inute în 
utilizarea produselor identice sau similare 
pentru care au solicitat agrementul tehnic, în 
cazul în care acestea au fost utilizate în ara de 
origine i/sau în alte ri;  

h) se angajeaz  s  accepte, pe perioada de 
valabilitate a agrementului tehnic, 
supravegherea tehnic  efectuat  de c tre 
AFER prin ac iuni de evaluare sau prin ac iuni 
de inspec ie tehnic  pe fluxul de fabrica ie 
i/sau în activit ile unde se utilizeaz  

produsele pentru care s-a solicitat agrementul 
tehnic; 

i) fac dovada c  fabricantul produsului 
dispune de structuri organizatorice, de dot ri 
tehnice, precum i de personal instruit i 
atestat, care s  asigure aplicarea eficient  a 
sistemului calit ii pe baza standardelor SR-EN 
ISO 9000; 

j) fac dovada achit rii tarifelor aferente 
presta iilor efectuate de c tre AFER. 

Art. 8. - (1) Pentru ob inerea agrementului 
tehnic, solicitantul trebuie s  depun  la AFER 
un dosar, care trebuie s  cuprind  
urm toarele documente: 

a) cererea pentru acordarea agrementului 
tehnic, din care s  rezulte:  

 denumirea persoanei juridice solicitante; 
 localitatea i sediul solicitantului sau ale 

filialei acestuia;  
 num rul de înregistrare la registrul 

comer ului; 
 denumirea produsului feroviar pentru care 

solicit  acordarea agrementului tehnic; 
 num rul i data eliber rii autoriza iei de 

furnizor feroviar; 
b) certificatul de înmatriculare la Camera 

de comer i industrie din ara de origine - 
numai pentru furnizorii externi (în copie); 

c) certificatul/atestatul eliberat de un 

organism de certificare, privind stadiul de 
implementare a sistemului calit ii, în baza 
standardelor SR-EN ISO seria 9000, pentru 
furnizorii externi sau, dup  caz, autoriza ia de 
furnizor feroviar, pentru furnizorii interni (în 
copie); 

d) acordul scris al beneficiarului poten ial 
pentru utilizarea produsului feroviar respectiv; 

e) memoriul tehnic de prezentare a 
produsului feroviar, care va con ine men iuni 
cu privire la principalele caracteristici i 
performan e, concep ia i solu iile 
constructive, func ionarea, domeniul de 
utilizare, tehnologia de fabrica ie, influen ele 
asupra siguran ei i securit ii transporturilor, 
asupra  s ii omului i asupra mediului; 

f) documenta ia tehnic  necesar  pentru 
sus inerea datelor men ionate în memoriul 
tehnic de prezentare a produsului feroviar; 

g) notele de calcul, prev zute de normele 
tehnice în vigoare, pentru alegerea i 
dimensionarea principalelor elemente ale 
produsului feroviar, dac  este cazul; 

h) documentele care con in rezultatele 
verific rilor i încerc rilor efectuate înainte de 
solicitarea agrementului tehnic; 

i) lista cu principalii beneficiari ai produselor 
feroviare, identice sau similare, furnizate de 

tre solicitantul agrementului tehnic, i cel 
pu in o recomandare scris  din partea unui 
beneficiar al solicitantului, din care s  rezulte c  
acesta  a respectat clauzele contractuale; 

j) ultimul bilan  contabil i bugetul de venituri 
i cheltuieli aprobat pentru anul în curs; 

k) declara ia din care s  rezulte c , pe 
perioada de valabilitate a agrementului tehnic, 
se angajeaz : 

  comunice imediat la AFER orice 
modificare a datelor din documentele prezentate 
la solicitarea acord rii agrementului tehnic; 

  comunice imediat la AFER data 
începerii, a întreruperii i a relu rii activit ii de 
fabricare i/sau de livrare a produselor feroviare 
men ionate în agrementul tehnic; 

  respecte prevederile înscrise în 
agrementul tehnic, referitoare la realizarea i 
utilizarea produselor feroviare;  

  accepte efectuarea de c tre AFER, pe 
fluxul de fabrica ie, a ac iunilor de inspec ie 
tehnic i/sau a ac iunilor de evaluare, prev zute 
în agrementul tehnic pentru furnizorii feroviari 
interni; 

  accepte efectuarea de c tre AFER a 



Ordinul ministrului transporturilor Nr. 140/15.03.1999 

BULETINUL AFER - Anul I Nr. 2/1999 
  
30

ac iunilor de evaluare i/sau de inspec ie tehnic  
în activit ile de construire, modernizare sau 
reparare a materialului rulant sau a infrastructurii 
feroviare, în care se utilizeaz  produsele feroviare 
respective, pentru produsele procurate din import; 

l) dovada achit rii tarifului pentru eliberarea 
agrementului tehnic. 

(2) Documentele vor fi prezentate în limba în 
care au fost elaborate, împreun  cu  traducerea în 
limba român  a acestora, dup  caz. 

Art.  9.  -  (1) AFER va verifica documentele 
prezentate i va comunica în scris solicitantului, în 
termen de 15 zile de la data primirii cererii, decizia 
de acceptare condi ionat  sau necondi ionat  a 
cererii de acordare a agrementului tehnic sau, 
dup  caz, decizia de respingere motivat  a 
acesteia. 

(2) În cazul accept rii condi ionate a cererii, 
AFER poate solicita:  

a) completarea documenta iei tehnice; 
b) efectuarea unor verific ri i încerc ri pentru 

determinarea caracteristicilor tehnice i a 
performan elor produsului feroviar respectiv; 

c) efectuarea unor ac iuni de evaluare, pe 
fluxul de fabrica ie a produsului feroviar respectiv. 

(3) Dac  în termen de 30 de zile de la primirea 
comunic rii privind decizia de acceptare 
condi ionat  a cererii beneficiarul nu d  curs 
solicit rilor men ionate la alin. (2), cererea se 
consider  respins . 

Art. 10. – (1) AFER va comunica, în scris, 
furnizorului feroviar, în termen de 15 zile de la 
data îndeplinirii eventualelor solicit ri men ionate 
la art. 9 alin. (2), decizia privind acordarea sau 
neacordarea agrementului tehnic. Decizia de 
neacordare va fi motivat . 

(2) Dac , în termen de 30 zile de la primirea 
comunic rii deciziei de neacordare a 
agrementului tehnic solicitantul va prezenta 
dovezile de eliminare a neconformit ilor 
men ionate în decizie, AFER va acorda 
agrementul tehnic solicitat. În caz contrar, cererea 
se consider  respins . 

Art. 11. - (1) În perioada de valabilitate a 
agrementului tehnic, AFER va supraveghea 
modul în care sunt respectate normele tehnice 
obligatorii, prin ac iuni de evaluare la intervale de 
timp specificate i/sau prin ac iuni de inspec ie 

tehnic . Dac  pe parcursul supravegherii se 
constat  c  una sau mai multe condi ii care au 
stat la baza acord rii agrementului tehnic nu mai 
sunt îndeplinite, AFER poate suspenda 
agrementul tehnic acordat. 

(2) În cazul în care în termen de 90 de zile de la 
data suspend rii agrementului tehnic de in torul 
acestuia face dovada elimin rii neconformit ilor 
care au determinat suspendarea, AFER va 
dispune încetarea suspend rii i reacordarea 
agrementului tehnic. În caz contrar, agrementul 
tehnic se retrage. 

(3) În cazul retragerii agrementului tehnic, 
acordarea unui nou agrement se va face în baza  
unei  noi  cereri de acordare, conform art. 8.  

CAPITOLUL  III 
Dispozi ii finale 

Art. 12. De inerea agrementului tehnic nu îl 
scute te pe posesorul acestuia de r spunderea 
care îi revine cu privire la calitatea produselor 
feroviare furnizate. 

Art. 13. - (1) Eventualele contesta ii privind 
decizia de neacordare, suspendare sau, dup  
caz, de retragere a agrementului tehnic se depun 
la AFER în termen de 5 zile de la primirea 
comunic rii scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se  face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER în termen de 30 
de zile de la data depunerii acestora. În cadrul 
aceluia i termen decizia de solu ionare a 
contesta iei se comunic , în scris, contestatarului. 

Art. 14. AFER va elibera, la cerere, duplicate 
dup  agrementul tehnic, în caz de pierdere sau 
deteriorare,. 

Art. 15. Pentru presta iile efectuate de AFER 
privind acordarea,  reacordarea în caz de încetare 
a suspend rii, sau eliberarea duplicatelor 
agrementului tehnic, dup  caz, se percep tarife 
aprobate de Ministerul Transporturilor. 

Art. 16. Lista cuprinzând persoanele juridice 
rora AFER le-a acordat, le-a suspendat sau le-a 

retras agrementul tehnic, dup  caz, sau lista 
cuprinzând persoanele juridice care au pierdut 
agrementul respectiv se public  în Buletinul 
AFER. 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
 
 

AGREMENT  TEHNIC 
 

Seria ……… ……… Nr. ……………… 
 
Se atest  c  produsul/serviciul ………………………………… realizat/furnizat de c tre 

persoana juridic  ………………..…………., cu sediul în localitatea …………………………., str. 

………………..........…, nr. …………, jude ul (sectorul) ………………………, înregistrat  la 

Camera de Comer i Industrie a ……………………, la nr. …………………., îndepline te 

condi iile pentru utilizare în domeniul transportului feroviar i cu metroul. 

Produsul/serviciul este definit prin: 

d) descrierea produsului/serviciului …………………………………………… 

e) principalele performan e i caracteristici tehnice …………………………  

f) domeniul de utilizare ………………………………………………………… 

g) condi ii de utilizare …………………………………………………………… 

h) clasa de risc …………………………………………………………………..  

 
Prezentul agrement este valabil pân  la data de ……………………………, 
 
în urm toarele condi ii …………………………………………………………. .  

Data eliber rii …………………… 
 

Director general, 
 

………………………………… 
(numele, prenumele i semn tura) 

L.S. 
 
 

Anexa Nr. 6 
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          Anexa Nr. 7 
N O R M E 

privind activitatea de inspec ie tehnic  în transportul feroviar i cu metroul 
 

Capitolul I 
Dispozi ii generale 

 
Art. 1. Pentru respectarea cerin elor 

privind siguran a i securitatea transportului 
feroviar i cu metroul, AFER va supraveghea 
verificarea tehnic i respectarea normelor 
tehnice obligatorii în activit ile de construire, 
modernizare, reparare, între inere i 
exploatare a materialului rulant i a 
infrastructurii feroviare, prin ac iuni de 
inspec ie tehnic  în transportul feroviar i cu 
metroul. 

Art. 2. Activitatea de inspec ie tehnic  în 
transportul feroviar i cu metroul, denumit  în 
continuare inspec ie tehnic , se asigur  de 

tre AFER. 
Art.3. – (1) Inspec ia tehnic  const , în 

principal, din verificarea, prin sondaj, pe fluxul 
de fabrica ie a produselor/serviciilor feroviare, 
denumite în continuare produse feroviare, a 
modului în care sunt respectate normele 
tehnice i prescrip iile obligatorii, care au 
relevan  pentru siguran a i securitatea 
transportului feroviar i cu metroul. 

(2) Inspec ia tehnic  se execut  la agen ii 
economici, de in tori de autoriza ie de 
furnizor feroviar, care au ob inut certificate de 
omologare tehnic  sau, dup  caz, agremente 
tehnice, pentru produsele feroviare destinate 
utiliz rii în transportul feroviar i cu metroul. 
 

Capitolul II 
Organizarea i desf urarea activit ii  
 
Art. 4. – (1) Inspec ia tehnic  se execut  

de c tre AFER, în baza  contractelor sau 
conven iilor încheiate cu furnizorii feroviari. 

(2) Inspec ia tehnic  se execut  de c tre 
inspectorii tehnici ai AFER, posesori ai 
legitima iei speciale de control, emis  de 
Ministerul Transporturilor. 

(3) Inspec ia tehnic  const , în principal, 
din: 

a) verificarea, prin sondaj, a conformit ii 
cu documenta ia tehnic  a caracteristicilor 
materialelor, componentelor, echipamentelor 
i a instala iilor, utilizate la fabricarea 

produselor sau la realizarea serviciilor, astfel:  

 verificarea documentelor înso itoare 
privind calitatea; 

 verificarea inscrip iilor existente pe 
produse; 

 efectuarea unor verific ri sau încerc ri 
în laboratoarele furnizorului, ale AFER sau în 
alte laboratoare autorizate/atestate de AFER; 

b) verificarea, prin sondaj, a respect rii 
con inutului i a ordinii opera iilor de execu ie 
i control stabilite prin documenta ia tehnic  a 

produsului; 
c) participarea, prin sondaj, la verific rile, 

probele i încerc rile efectuate de furnizorul 
feroviar, conform planului de control al 
produsului; 

d) solicitarea repet rii unor m sur tori sau 
verific ri, efectuate anterior de c tre furnizorul 
feroviar, i compararea rezultatelor ob inute 
cu cele înscrise anterior în buletinele i în 
protocoalele de verific ri i încerc ri; 

e) verificarea, prin sondaj, a aparatelor de 
sur i control, a standurilor i 

dispozitivelor speciale, prin care se asigur   
surarea i inerea sub control a unor 

parametri determinan i pentru siguran a i 
securitatea transportului feroviar i cu 
metroul; 

f) verificarea, prin sondaj, a modului de 
asigurare cu personal atestat i/sau autorizat, 
dup  caz, utilizat la execu ia unor opera iuni 
sau a unor verific ri i încerc ri pentru care, 
prin normele sau reglement rile tehnice în 
vigoare, se impune atestarea i/sau 
autorizarea personalului respectiv; 

g) participarea la efectuarea unor încerc ri 
i/sau verific ri privind determinarea unor 

caracteristici relevante pentru siguran a i 
securitatea transportului feroviar i cu 
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metroul. 

(4) Furnizorul va asigura, pe baza 
contractelor sau a conven iilor încheiate cu 
AFER, spa iile i dot rile necesare pentru 
desf urarea activit ii inspectorilor tehnici cu 
atribu ii permanente în incinta unit ii 
acestuia. 

Art. 5. Pentru efectuarea inspec iei tehnice 
furnizorul are obliga ia de a pune la dispozi ie 
inspectorului tehnic al AFER, la cererea 
acestuia,  urm toarele: 

a) documenta ia tehnic i tehnologic  de 
execu ie a produsului feroviar respectiv; 

b) echipamentul de lucru i de protec ie, 
specific locurilor de munc , necesar efectu rii  
inspec iei tehnice; 

c) sculele i dispozitivele necesare pentru 
efectuarea unor verific ri tehnice cuprinse în 
planul de control al produsului. 

Art. 6. Furnizorul va asigura accesul 
inspectorilor tehnici, la cererea acestora, la: 

a) locurile de munc  în care se execut , se 
recondi ioneaz  sau se verific  produsele 
feroviare sau componente ale acestora; 

b) laboratoarele utilizate la verificarea i 
încercarea produselor feroviare respective; 

c) depozitele de materiale i echipamente. 
Art. 7. - (1) Inspectorii tehnici ai AFER, în 

cazul în care constat  neconformit i în 
procesul de execu ie, vor aviza, în scris, 
furnizorul feroviar pentru luarea m surilor 
necesare în scopul elimin rii acestora. 

(2) În cazul constat rii unor neconformit i 
grave sau repetate, inspectorul tehnic va 
propune conducerii AFER, în scris, motivat, 
suspendarea sau retragerea, dup  caz, a: 

 autoriza iei de furnizor feroviar; 
 certificatului de omologare tehnic ; 
 agrementului tehnic; 
 autoriza iei/atestatului  personalului de 

execu ie i control; 
 autoriza iei/atestatului de func ionare a 

laboratoarelor de încerc ri, a standurilor sau 
a dispozitivelor speciale. 

Art. 8. În cazul în care se constat  c  
produsele feroviare se realizeaz  în 
conformitate cu cerin ele stabilite prin 
documenta ia tehnic  a produsului i cu 
documentele tehnice normative în vigoare, 
inspectorii tehnici procedeaz  astfel: 

 vizeaz  declara iile de conformitate ale 
produselor livrate; 

 marcheaz , prin poansonare sau 
tampilare, cu un însemn specific AFER, 

produsele feroviare pentru care, prin 
documentul tehnic normativ de referin , este 
prev zut  aceast  marcare; 

 întocme te fi ele tehnice necesare 
pentru eliberarea atestatelor tehnice pentru 
vehiculele feroviare construite sau reparate.  
 

Capitolul III 
Dispozi ii finale 

 
Art. 9. Neacceptarea de c tre agen ii 

economici a supravegherii efectuate de c tre 
AFER prin ac iuni de inspec ie tehnic i/sau 
ac iuni de evaluare constituie motiv de 
suspendare sau, dup  caz, de retragere a 
autoriza iei de furnizor feroviar. 

Art. 10. Lista cuprinzând furnizorii i 
produsele feroviare pentru care AFER 
asigur  supravegherea tehnic  prin ac iuni de 
inspec ie tehnic  se public  în  Buletinul 
AFER. 

Art. 11. - (1) Produsele feroviare pentru 
care AFER asigur  supravegherea tehnic  
prin inspec ie tehnic  se pot livra, respectiv 
aproviziona pentru utilizare, în activit ile de 
transport feroviar i cu metroul, numai în 
condi iile în care declara iile de conformitate 
pentru produsele respective sunt vizate în 
prealabil de c tre AFER. 

  (2) Vizarea declara iilor de conformitate 
pentru produse se face prin aplicarea unei 
tampile care poart  înscrisul VIZAT AFER i 

num rul de identificare a inspectorului tehnic. 
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O R D I N  

privind stabilirea competen elor i procedurilor de elaborare a reglement rilor specifice 
în transportul feroviar i cu metroul 

 
În scopul uniformiz rii procedurilor de elaborare a reglement rilor specifice în transportul feroviar i cu 

metroul, 
Având în vedere Hotîrârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiin area Companiei Na ionale de C i Ferate 

“CFR”-S.A., Hot rârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiin area Societ ii Na ionale de Transport Feroviar de 
tori “CFR C tori”-S.A., Hot rârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiin area Societ ii Na ionale de 

Transport Feroviar de Marf  “CFR Marf ”-S.A., Hot rârea Guvernului nr. 585/1998 privind înfiin area Societ ii de 
Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., Hot rârea Guvernului nr. 686/1998 privind organizarea i 
func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, 

În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonan a Guvernului nr. 19/1998 privind transporturile, aprobat  prin Legea 
nr. 197/1998, ale art. 7 din Ordonan a de Urgen  nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i 
reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, ale art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 95/1998 
privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor i ale art. 7 din Hot rârea 
Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, 

Ministrul Transporturilor emite urm torul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1. - (1) Compania Na ional  de C i 
Ferate “CFR”-S.A., Societatea Na ional  de 
Transport Feroviar de C tori “CFR 

tori”S.A., Societatea Na ional  de 
Transport Feroviar de Marf  “CFR 
Marf ”S.A., Societatea de Administrare 
Active Feroviare “S.A.A.F.”-S.A., Regia de 
Exploatare a Metroului “METROREX” 
Bucure ti pot elabora dispozi ii, instruc iuni, 
regulamente i alte reglement ri specifice 
activit ii proprii de transport feroviar, care nu 
au leg tur  cu ter e persoane fizice i juridice, 
necesare realiz rii obiectului de activitate. 

(2) Actele normative care reglementeaz  
activit i de transport feroviar ale unit ilor 
prev zute la alin.(1), cu caracter obligatoriu i 
pentru ter e persoane fizice i juridice se 
aprob  prin ordin al ministrului transporturilor. 

Art. 2. - Modificarea  sau  încetarea 
valabilit ii, dup  caz, a ordinelor, normelor, 
instruc iilor de serviciu, instruc iunilor i 
regulamentelor emise de fostul Departament 
al C ilor Ferate sau de c tre Societatea 
Na ional  a C ilor Ferate Române se fac prin 
ordin al ministrului transporturilor. 

Art.  3.  - Proiectele  de  reglement ri 
elaborate de c tre institu iile publice i 
societ ile prev zute la  art. 1 sau Regia de 

Exploatare a Metroului “METROREX” 
Bucure ti, precum i conven iile, contractele 
sau alte în elegeri bilaterale încheiate între 
acestea, care privesc siguran a circula iei, 
securitatea transporturilor, protec ia mediului 
i calitatea produselor sau serviciilor publice 

în transportul feroviar, multimodal, combinat 
sau cu metroul, se avizeaz  de c tre 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER i se 
înainteaz , spre aprobare, la Ministerul 
Transporturilor. 

Art.  4.  - Proiectele de acte normative 
ini iate de Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER se aprob  prin ordin al ministrului, dup  
ce au fost avizate de c tre direc iile de 
specialitate din Ministerul Transporturilor. 

Art. 5. - Reglement rile prev zute la art. 1, 
alin.  (2),  art.  3 i  art.  4 se vor elabora astfel  
încât, pân  la publicarea i intrarea în vigoare 
a acestora, s  se asigure 30 zile necesare 
pentru avizare i aprobare. 

Art.  6.  - Prezentul ordin va fi publicat în 
Foaia Oficial i în publica iile proprii 
Autorit ii Feroviare Române - AFER. 

Art. 7. - Începând cu data prezentului 
ordin, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 
457/1994 i orice dispozi ie contrar  î i 
înceteaz  aplicabilitatea. 

 
Ministrul transporturilor, 

Traian B sescu 
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ORDIN  

 
pentru aprobarea Normelor privind acordarea autoriza iei speciale  

pentru efectuarea transportului de c tori 
 pe liniile de metrou 

 

În temeiul art. 11 lit. i) din Ordonan a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, aprobat  
cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 197/1998, al art. 1 alin. (2) din Ordonan a Guvernului 
nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor  i  
al  art. 3  alin. (6)  din  Hot rârea  Guvernului  nr. 263/1999 privind organizarea i func ionarea 
Ministerului Transporturilor, 

având în vedere prevederile Hot rârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i 
func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, 

ministrul transporturilor emite urm torul 
 

O R D I N : 
 

Art. 1. Se aprob   Normele privind 
acordarea autoriza iei speciale pentru 
efectuarea transportului de c tori pe liniile 
de metrou, prev zute în  anexa nr. 1 la 
prezentul ordin. 
 

Art.  2.  -  (1) Autoriza ia special  pentru 
efectuarea transportului de c tori pe liniile 
de metrou se elibereaz  de c tre Ministerul 
Transporturilor, prin Autoritatea Feroviar  
Român  – AFER, denumit  în continuare 
AFER, persoanelor juridice care au ca obiect 
de activitate transportul de c tori pe liniile 
de metrou.  

 
(2) Modelul i con inutul autoriza iei 

speciale pentru efectuarea transportului de 
tori pe liniile de metrou sunt prev zute în 

anexa nr. 2 la prezentul ordin. 
 
Art. 3. Societatea Comercial  de Transport 

cu Metroul BUCURE TI S.A. trebuie s  
solicite acordarea autoriza iei speciale  pentru 
transportul efectuat pe liniile 

 

de metrou în termen de maximum 30 zile de 
la data intr rii în vigoare a prezentului ordin. 

 

Art. 4. Nerespectarea prevederilor 
prezentului ordin atrage r spunderea 
material  sau civil , dup  caz, potrivit legii. 

 
Art. 5. Anexele nr. 1 i nr. 2 fac parte 

integrant  din prezentul ordin. 
 
Art. 6. AFER i persoanele juridice care 

au ca obiect de activitate transportul de 
tori pe liniile de metrou vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
Art. 7. La data intr rii în vigoare a 

prezentului ordin, orice dispozi ie contrar  
i înceteaz  aplicabilitatea. 
 

Art. 8. Prezentul ordin se public  în 
Buletinul AFER. 

 
MINISTRU, 

Traian B sescu 
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          Anexa Nr. 1 
 

NORME 
privind acordarea autoriza iei speciale pentru 

efectuarea transportului de c tori pe liniile de metrou 
 

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale 

Art. 1 – Pentru efectuarea transportului de 
tori pe liniile de metrou, în condi ii de 

siguran  a circula iei, de securitate a 
transporturilor i de calitate a serviciilor, este 
necesar ca materialul rulant, infrastructura de 
transport, mijloacele de interven ie i 
personalul utilizate în transportul cu metroul 

 îndeplineasc  condi iile prev zute în 
normele tehnice specifice în vigoare. 

Art.  2 –  Autoriza ia special  pentru 
transportul de c tori efectuat pe liniile de 
metrou, denumit  în continuare autoriza ie, 
este documentul, eliberat de Ministerul 
Transporturilor, prin Autoritatea Feroviar  
Român  – AFER, denumit  în continuare 
AFER, prin care se atest  c  persoana 
juridic , responsabil  cu efectuarea acestui 
transport, asigur  îndeplinirea condi iilor 
tehnice prev zute la art. 1. 

Art.  3 – Autoriza ia este un document cu 
regim special, nominal i netransmisibil, care 
se acord , pentru o perioad  de 5 ani de la 
data eliber rii, persoanei juridice 
responsabile cu efectuarea transportului de 

tori pe liniile de metrou i este valabil  în 
condi iile viz rii sale anuale de c tre AFER. 

 
CAPITOLUL II 

Acordarea, suspendarea i retragerea 
autoriza iei 

Art. 4 – Autoriza ia se acord  persoanelor 
juridice române care au ca principal obiect de 
activitate efectuarea transportului de c tori 
pe liniile de metrou i care îndeplinesc 
cumulativ, urm toarele cerin e: 

a) de in rame electrice, omologate tehnic 
pentru domeniul de transport feroviar i cu 
metroul, având caracteristici tehnice i de 
dotare conforme prevederilor actelor 
normative specifice în vigoare; 

b) asigur  între inerea i repararea 
materialului rulant din dotare în unit i 
autorizate în conformitate cu reglement rile în 
vigoare; 

c) dispun de infrastructura de transport cu 
metroul, ale c rei elemente componente sunt 
construite, reparate, între inute i verificate 
tehnic în conformitate cu normele tehnice în 
vigoare; 

d) dispun de spa iile necesare desf ur rii 
activit ilor de transport de c tori pe liniile 
de metrou, dotate i între inute în 
conformitate cu normele tehnice, instruc iile i 
regulamentele specifice în vigoare; 

e) dispun de personal de conducere i de 
execu ie apt din punct de vedere medical, 
calificat, instruit i autorizat, în conformitate 
cu regulamentele i instruc iile specifice în 
vigoare; 

f) dispun de proceduri specifice de lucru, 
întocmite în conformitate cu normele tehnice, 
instruc iile i regulamentele specifice în 
vigoare i asigur  aplicarea acestora;  

g) dispun de mijloacele tehnice necesare 
pentru revizia, repararea i între inerea 
infrastructurii, precum i pentru interven ia în 
caz de accidente sau calamit i, având 
caracteristicile i starea tehnic  în 
conformitate cu normele tehnice, instruc iile i 
regulamentele specifice în vigoare; 

h) respect  condi iile impuse prin 
reglement rile specifice, privind protec ia 

torilor, protec ia muncii, prevenirea i 
stingerea incendiilor;  

i) au structurile organizatorice i dot rile 
necesare pentru efectuarea serviciului de 
transport, adecvate realiz rii i men inerii unui 
sistem al calit ii în conformitate cu SR ISO 
seria 9000; 

Art.  5 – Pentru ob inerea autoriza iei, 
persoana juridic  responsabil  cu efectuarea 



Ordinul ministrului transporturilor Nr. 341/28.06.1999 

BULETINUL AFER - Anul I Nr. 2/1999 37

transportului de c tori pe liniile de metrou, 
denumit  în continuare solicitant,  trebuie  s  
depun  la AFER urm toarele documente: 

a) cererea pentru ob inerea autoriza iei, din 
care s  rezulte: 

 denumirea  solicitantului; 
 localitatea i adresa unde solicitantul are 

sediu; 
 num rul de înregistrare în Registrul 

comer ului; 

b) actul legal de constituire ca persoan  
juridic  (în copie); 

c) actul de proprietate sau contractul de 
închiriere pentru ramele electrice necesare 
desf ur rii activit ii de transport cu metroul 
(în copie); 

d) memoriul tehnic din care s  rezulte: 
 structura de organizare a solicitantului; 
 schema  liniilor de cale ferat i schemele 

bloc ale instala iilor SCB, EE, ATc, EM; 
 planul fiec rei sta ii, cu precizarea 

suprafe elor destinate diferitelor activit i 
specifice transportului cu metroul; 

 lista cu personalul autorizat în 
conformitate cu reglement rile în vigoare; 

 lista principalelor dot ri tehnice existente, 
necesare pentru desf urarea activit ilor 
specifice transportului de c tori cu metroul; 

 lista cu principalele mijloace de lucru 
pentru revizia, repararea i între inerea 
infrastructurii; 

 lista cu mijloacele de interven ie în caz de 
accidente sau calamit i; 

e) lista cu datele de identificare a 
centrelor/atelierelor la care execut  
între inerea i repararea materialului rulant 
din dotare; 

f) atestatul/certificatul privind stadiul de 
implementare a sistemului calit ii conform 
SR ISO seria 9000, eliberat de c tre AFER (în 
copie); 

g) autoriza ia de func ionare a centrelor de 
instruire i de perfec ionare a personalului 
propriu care desf oar  activit i în leg tur  
cu siguran a circula iei (în copie); 

h) ultimul bilan  contabil, depus conform 
legii, i bugetul de venituri i cheltuieli pentru 
anul în curs (în copie); 

i) declara ia solicitantului, din care s  
rezulte c , pe perioada de valabilitate a 
autoriza ei, se angajeaz : 

  anun e imediat AFER despre orice 
modificare a datelor din documentele 
prezentate la solicitarea acord rii autoriza iei; 

  respecte normele tehnice i 
tehnologice obligatorii în toate etapele de 
realizare a procesului de transport cu metroul; 

  comunice la AFER data începerii i, 
dup  caz, data întreruperii i a relu rii activit ii 
de transport de c tori pe liniile de metrou; 

  accepte supravegherea tehnic  
efectuat  de AFER prin ac iuni de control i 
inspec ie de stat, precum i prin ac iuni de 
evaluare la intervale specificate i/sau prin 
ac iuni de inspec ie tehnic  feroviar ;  

  accepte ca personalul posesor al 
legitima iei de control emise de Ministerul 
Transporturilor, s  efectueze controale, în 
vederea verific rii modului în care sunt 
respectate cerin ele pentru men inerea 
autoriza iei. 

j) dovada pl ii tarifului pentru eliberarea 
autoriza iei. 

Art. 6 – (1) AFER va comunica, în scris, 
solicitantului,  în  termen de  maximum 10 zile  
lucr toare de la data primirii documentelor 
men ionate la art. 5 decizia privind acceptarea 
cererii de acordare a autoriza iei, solicitarea 
de completare a dosarului sau, dup  caz, 
respingerea motivat  a  cererii. 

(2) AFER  va verifica la fa a locului 
capabilitatea solicitantului de a îndeplini 
cerin ele impuse pentru ob inerea autoriza iei. 

Art.  7 – (1) AFER va comunica în termen 
de maximum 30 zile lucr toare de la 
acceptarea cererii, în scris, decizia de 
acordare sau neacordare a autoriza iei. 
Decizia de neacordare va fi motivat .  

(2) Dac , în termen de cel mult 30 zile 
lucr toare de la comunicarea deciziei de 
neacordare a autoriza iei, solicitantul va 
prezenta dovezile de eliminare a 
neconformit ilor men ionate în decizie i va 
face dovada pl ii tarifului pentru acordarea 
vizei anuale, AFER va elibera autoriza ia 
solicitat , vizat  pentru anul în curs. În caz 
contrar cererea se consider  respins . 

Art.  8  –  (1) Cu 30 - 45  zile lucr toare 
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înainte de data expir rii viziei anuale, 
solicitantul  va  cere,  în  scris,  la  AFER  
acordarea unei noi vize anuale. Cererea va 
fi înso it  de dovada pl ii tarifului aferent 
acord rii vizei anuale. 

(2) AFER va comunica în termen de 
maximum 30 zile lucr toare de la data 
depunerii cererii, decizia privind acordarea 
sau neacordarea vizei anuale. Decizia de 
neacordare va fi motivat . 

(3) Dac  în termen de maximum 90 zile de 
la comunicarea deciziei de neacordare a vizei 
anuale, solicitantul va prezenta dovezile de 
eliminare a neconformit ilor men ionate în 
decizie, AFER  va acorda viza solicitat . În 
caz contrar AFER va suspenda autoriza ia 
acordat  anterior. 

Art. 9 – (1) În perioada de valabilitate a 
autoriza iei, AFER va verifica modul în care 
sunt îndeplinite cerin ele care au stat la 
baza eliber rii acesteia. În cazul în care nu 
mai sunt îndeplinite cerin ele care au stat la 
baza eliber rii autoriza iei, aceasta va fi  
suspendat . 

(2) În perioada în care autoriza ia este 
suspendat , transportul cu metroul se poate 
efectua numai în baza unui program de 
eliminare a neconformit ilor, elaborat de 

tre de in torul sistemului de transport cu 
metroul i avizat de c tre AFER. 

Art. 10 – În cazul suspend rii 
autoriza iei, reacordarea acesteia se va 
face în condi iile în care solicitantul face 
dovada elimin rii neconformit ilor 
men ionate în decizia de suspendare i a 
pl ii tarifului aferent. 

Art. 11 - (1) Dac  în termen de maximum 6 
luni de la data suspend rii autoriza iei, 
solicitantul nu face dovada elimin rii 
neconformit ilor, conform programului  
men ionat la art. 9 alin. (2) din prezentele 
norme, AFER va retrage autoriza ia 
suspendat  anterior. 

(2) În cazuri justificate, cu aprobarea 

ministrului transporturilor, termenul de 
suspendare a autoriza iei poate fi prelungit cu 
maximum 24 luni de la expirarea termenului 
prev zut la alin. 1. 

(3)  Acordarea unei noi autoriza ii se va 
face în baza unei noi cereri conform art. 5 din 
prezentele norme. 
 

CAPITOLUL  III 
Dispozi ii tranzitorii i finale 

Art. 12 – Pentru verificarea autenticit ii 
documentelor prezentate în copie i 
men ionate în lista de la art. 5 din prezentele 
norme, la solicitarea AFER, solicitantul va 
prezenta originalele documentelor respective.  

Art. 13 – (1) Eventualele contesta ii, privind 
decizia de acordare, neacordare, suspendare 
sau de retragere, dup  caz, a autoriza iei sau 
de neacordare a vizei anuale, se depun la 
AFER în termen de 10 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii deciziei. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se  face de 
tre Consiliul de conducere al AFER, în 

termen de 30 de zile de la data depunerii 
acestora. În cadrul aceluia i termen, decizia 
de solu ionare a contesta iei se comunic , în 
scris, contestatarului. 

Art. 14 – (1) Pierderea sau deteriorarea 
autoriza iei se comunic  AFER în termen de 
maximum 15 zile lucr toare de la data 
constat rii.  

(2) AFER va elibera, la cerere, un duplicat 
al autoriza iei declarate pierdute sau 
deteriorate. 

Art. 15 – Pentru presta iile efectuate de 
AFER, privind acordarea, vizarea anual , 
încetarea suspend rii, eliberarea duplicatelor 
autoriza iei, se percep tarife, aprobate de 
Ministerul Transporturilor. 

Art. 16 – Acordarea, vizarea anual , 
suspendarea, retragerea sau pierderea 
autoriza iei, se public  în Buletinul AFER.

 
 
 
 

Anexa Nr. 2 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
 
 

AUTORIZA IE 
 
 

Seria ……… Nr……………… 
 

Se atest  c  persoana juridic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul în localitatea 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str.  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . nr.  . . . . . . jude  (sector)   . . . . 

. . . . . . . înregistrat  în Registrul comer ului sub nr. . . . . . . . asigur  îndeplinirea cerin elor 

necesare efectu rii transportului de c tori pe liniile de metrou, în condi ii de siguran  a 

circula iei, de securitate a transportului i de calitate a serviciilor,  prev zute în normele tehnice 

specifice în vigoare. 

Prezenta autoriza ie este valabil  pân  la data de . . . . . . . . . . . . . . . 

cu condi ia viz rii anuale  

Data eliber rii . . . . . .  
 

DIRECTOR GENERAL   
 
VIZE ANUALE 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 

 

Valabil pân  la 
data de 

................. 
 

DIRECTOR 
GENERAL 
.................... 

 
L.S. 
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AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - AFER     

LISTA  PRODUSELOR / SERVICIILOR PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR / CU METROUL  
OMOLOGATE I FURNIZORII ACESTORA LA 15.06.1999 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

agentului economic 
 

Certificat de 
omologare tehnic  

seria OT 
Nr./ Data emiterii 

Valabilitate 

 
Denumirea 

produselor / serviciilor 

1 S.C. OLT – TYRE S.A. 
Caracal 

001/22.12.1998 
22.12.1999 

ELEMENT ELASTIC pentru ansamblu tampon UIC Tip A - 
cursa 105 mm 

2 S.C. OLT – TYRE S.A. 
Caracal 

002/22.12.1998 
22.12.1999 

ELEMENT DE CAUCIUC pentru ansamblu elastic al 
aparatului de trac iune Tip U-cursa 60 mm 

3 S.C. UMERVA S.A. 
Ploie ti 

003/24.02.1999 
23.02.2001 

CILINDRU DE FRÂN  de 16“ 

4 S.C. COMPA S.A. 
Sibiu 

004/26.05.1999 
31.10.1999 

AMORTIZOR HIDRAULIC TELESCOPIC Tip B 70.145 
pentru boghiul MINDEN DEUTZ 

5 S.C. COMPA S.A. 
Sibiu 

005/26.05.1999 
31.10.1999 

AMORTIZOR HIDRAULIC TELESCOPIC Tip B 48.070 
pentru boghiul MINDEN DEUTZ 

6 S.C. VAGMAR S.A. 
Craiova 

007/07.04.1999 
06.04.2001 

INSTALA IE DE FRÂN  MODERNIZAT  la vagoane de 
marf , Tip Eacs, pe boghiuri  Y 25 Cs II 

7 S.C. MARUTIM S.A. 
Timi oara 

008/07.04.1999 
06.04.2001 

INSTALA IE DE FRÂN  MODERNIZAT  la vagoane de 
marf , Tip Eacs, pe boghiuri  Y 25 Cs II 

8 S.C. ICPE SAERP S.A. 
Bucure ti 

009/09.04.1999 
08.04.2000 

SURS  STATIC  Tip SSVC – 1 pentru vagoane de c tori 

9 S.C. ATELIERELE CFR 
GRIVI A S.A. 
Bucure ti 

010/15.04.1999 
14.04.2000 

VAGON DE C TORI seria 20 55 

10 S.C. REMAR S.A. 
Pa cani 

011/15.04.1999 
14.04.2000 

VAGON DE C TORI seria 20 54 

11 S.C. ROVA S.A. 
Ro iori de Vede 

012/19.04.1999 
18.04.2001 

CILINDRU DE FRÂN  de 16” 

12 S.C. SUBANSAMBLURI 
MATERIAL RULANT S.A. 
Bal  

013/26.04.1999 
25.04.2000 

OSIE Tip B  pentru  vagoane  de  marf   cu  sarcina  de 22,5 
t/osie 

13 S.C. SUBANSAMBLURI 
MATERIAL RULANT S.A. 
Bal  

014/26.04.1999 
25.04.2000 

OSIE MONTAT  pentru vagoane de marf  cu sarcina pe osie 
22,5 t 

14 S.C. SUBANSAMBLURI 
MATERIAL RULANT S.A. 
Bal  

015/26.04.1999 
25.04.2000 

APARAT DE RULARE cu sarcina pe osie 22,5 t 

15 S.C. VAE APCAROM S.A. 
Buz u 

016/29.04.1999 
28.04.2000 

SCHIMB TOR SIMPLU S 60-300-1:9, 
Af UIC 60, FmT+DAA, Oa, C U, Pe, JIL, 
Ec 1435 mm 

16 S.C. UMERVA S.A. 
Ploie ti 

017/11.05.1999 
10.05.2001 

INSTALA IE DE FRÂN  MODIFICAT  (modernizat ) la 
vagoanele de marf , tip Ucs, pe dou  osii cu ampatament 5 m 

17 S.C. ROVA S.A. 
Ro iori de Vede 

018/25.051999 
24.05.2000 

VOPSEA RO IE ALCHIDIC  

18 S.C. DORELLAX SRL 
Alexandria 

019/25.05.1999 
24.05.2000 

PL CU E  DIN  CAUCIUC   pentru   prinderea  inei  Tip K 
60B 

19 S.C. CCCF S.A. 
Blejoi 

020/25.05.1999 
24.05.2000 

TRAVERS  BIBLOC Tip 2 B1, din beton armat, pentru in  
Tip 49 i 60, prindere Tip K cu patru tirfoane, pentru metrou 

20 S.C. SIMPAS S.A. 
Alexandria 

021/25.05.1999 
24.05.2000 

PL CU E DIN CAUCIUC Tip  K 49B i  Tip K 60B pentru 
prinderea inei 

21 COMBINATUL DE 
ELURI SPECIALE 

Târgovi te 

022/26.05.1999 
25.05.2000 

OSIE EBO AT  Tip D2 pentru vagoane de c tori cu viteza 
de 160 km/h 
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Nr. 
crt. 

 
Denumirea 

agentului economic 
 

Certificat de 
omologare tehnic  

seria OT 
Nr./ Data emiterii 

Valabilitate 

 
Denumirea 

produselor / serviciilor 

22 COMBINATUL DE 
ELURI SPECIALE 

Târgovi te 

023/26.05.1999 
25.05.2000 

OSIE EBO AT   pentru  vagoane  de  c tori  cu  viteza de 
200 km/h 

23 COMBINATUL DE 
ELURI SPECIALE 

Târgovi te 

024/26.05.1999 
25.05.2000 

OSIE EBO AT   pentru   vagoane   de   marf  cu  sarcina  de  
22,5 t/osie 

24 S.C. ARIS COMPRES 
IMPEX SRL 
Mogo oaia 

026/07.06.1999 
06.06.2000 

PL CU E DIN CAUCIUC TIP K 49B i Tip K 60B pentru 
prinderea inei 

25 S.C. IND COMPLEX 
C.F.S.A. 
Pite ti 

027/15.06.1999 
14.06.2000 

PL CI METALICE Tip 49C i 49CC pentru placare traverse 
beton Tip TC 31 
PL CI METALICE Tip 49C1 i 49CC1 pentru placare 
traverse beton Tip TC 18A 

26 S.C. REX – ROM 
P.G.D.SRL 
Mor re ti 

028/15.06.1999 
14.06.2000 

ECLISE IZOLANTE DIN LIGNOFOL Tip B, codurile: 
AV-040A, AV-045A, AV-049A, 
AV-054A, AV-060A, AV-065A 

27 S.C. CO OFRE  PRODIM 
SRL 
Vân tori 

029/15.06.1999 
14.06.2004 

PL CI DIN POLIETILEN  CALANDRAT  TIipK49B, 
K49L, K60B, K60L 

28 S.C. AMALUX SRL 
Târgu Neam  

030/15.06.1999 
14.06.2000 

PL CI DIN POLIETILEN  CALANDRAT  Tip: K49B, 
K49L, K60B, K60L 

29 S.C. ROMVAG S.A. 
Caracal 

031/14.06.1999 
13.06.2000 

VAGON DE MARF  ACOPERIT PE DOU  OSII CU 
PERE I CULISAN I Tip Hbikklls 

30 S.C. ROMVAG S.A. 
Caracal 

032/14.06.1999 
13.06.2000 

VAGON PLATFORM  CU PATRU OSII Tip Rils 

LISTA PRODUSELOR PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR / CU METROUL 
AGREMENTATE I FURNIZORII ACESTORA LA 15.06.1999 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Denumirea 
agentului economic furnizor 

 

 
Agrement  tehnic 

seria AT 
Nr./  Data emiterii 

Valabilitate 
 

 
 

Denumirea produselor 

1 ROMCA S.R.L. 
Bucure ti  

001/15.04.1999 
14.10.1999 

COVOR DIN PVC TIP TRAVELLER GX 

2 S.C. PANCOLOR S.R.L. 
Bucure ti 

002/27.05.1999 
26.11.1999 

DALE TERRAZZO ANTIDERAPANTE 

3 S.C. BELROM ’95 SRL 
Bucure ti 

003/27.05.1999 
26.05.2001 

ZINGA, ZINGASOLV 

4 S.C. RECEMEX S.A.  
Bucure ti 

004/07.06.1999 
06.12.1999 

DISPOZITIVE DE SECURITATE CARGO SECURITY 
EQUIPMENT TIP ALUM – A – LOC,  
E – Z – LOC, TYDEN SEAL 

5 S.C. RECEMEX S.A. 
Bucure ti 

005/07.06.1999 
06.12.1999 

DISPOZITIV DE SECURITATE TIP TWIST 
TITE WIRE SEAL 

6 COLMAR SpA 
45031 ARQUA POLESINE (RO) 
Italia 

006/10.06.1999 
09.12.1999 

MA IN  ULTIFUNC IONA  AUTOPROPULSAT  
PENTRU CALEA FERAT I OSEA TIP T3500 FS 
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AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - AFER     

LISTA FURNIZORILOR FEROVIARI AUTORIZA I  
PÂN  LA DATA DE 16.06.1999 

Agent economic Nr. 
autoriza ie 

Data  
emiterii 

Domeniu 

ACUMULATORUL S.A.  
BUCURE TI 

AF 016 04.06.1999  baterii electrice C.F.R 

AGES PRODEXIM S.R.L  
BUCURE TI 

AF 019 09.06.1999  salubrizare vagoane c tori i sta ii C.F. 

AMG CONSTRUCT S.R.L.  
NEGRE TI - OA   
SATU MARE 

AF 033 14.06.1999  repara ie, între inere linii C.F. în execu ie manual  
 vopsitorie anticorozive 
 construc ii, repara ii cl diri civile i industriale 
 subtravers ri linii C.F. prin s tur  deschis  

ARCADA COMPANY S.A.   
GALA I 

AF 030 14.06.1999  refac ii linii  C.F. 
 construc ii i repara ii poduri i pode e  
 consolid ri terasamente C.F. 

AVIOANE CRAIOVA S.A. 
CRAIOVA 

AF 023 11.06.1999  componente i echipamente pt. interioare vagoane de 
tori 

CONSTRUC II C I FERATE I 
ALTE C I DE COMUNICA IE S.A.  
RM. VÂLCEA 

AF 037 14.06.1999  construc ii linii C.F. 
 construc ii, repara ii, între inerea:  

 construc ii civile i industriale 
 construc ii tehnico-edilitare 
 suprastructur  C.F metrou 
 hidroamelior ri, ap ri, consolid ri maluri i 

versan i 
 poduri i viaducte C.F. 

CONSTRUCT INVEST S.R.L.  
ALBA IULIA 

AF 031 14.06.1999  repara ii linii C.F. 
 protec ii anticorozive 
 subtravers ri C.F. 

DALCO SERVICE S.R.L.  
CRAIOVA 

AF 028 11.06.1999  între inere i refac ie c i ferate în execu ie manual  

DIMOFTE S.R.L.  
GALA I 

AF 024 11.06.1999  salubrizare vagoane c tori i sta ii C.F. 

DRUM POD CONSTRUCT 
CARANSEBE  

AF 009 31.05.1999  construc ii i consolid ri terasamente CF i drumuri 
 peroane pentru sta ii CF 
 construc ii, consolid ri i repara ii cl diri civile i 

industriale, precum i instala ii  aferente 
 salubrizare sta ii CF i cl diri cu specific feroviar  

(dormitoare pentru personal CFR) 
 exploatare centrale termice 

ECOMID - SERV S.R.L. 
TIMI OARA 

AF 012 02.06.1999  salubrizare sta ii de cale ferat  

EMLIN INVESTMENTS S.R.L.  
BUCURE TI 

AF 044 16.06.1999  produse chimice (detergen i, s punuri, adezivi, 
antigel, lichid de frân , vopsele, grunduri, diluan i) 

ERCON COMPANY S.R.L  
CONSTAN A 

AF 029 11.06.1999  proiectare, montaj i punere în func iune pentru: 
 sisteme de telefonie analogic i digital  
 sisteme de radiocomunica ii 
 sisteme de televiziune cu circuit închis 
 sisteme de sonorizare 
 sisteme de afi are 

 proiectare i montaj echipamente cabluri de 
interconactare i electroalimentare de joas  tensiune 
 montaj surse de alimentare (UPS) pentru joas  

tensiune 

FILIP TRANSMOLD S.N.C.  
IA I 

AF 027 11.06.1999  salubrizare vagoane c tori i sta ii C.F. 
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Agent economic Nr. 
autoriza ie 

Data  
emiterii 

Domeniu 

GEMENII G & I S.R..L  
CONSTAN A 

AF 026 11.06.1999  salubrizare vagoane c tori i sta ii C.F. 

GEOROM INTERNATIONAL S.A. 
BUCURE TI 

AF 018 08.06.1999  subtravers ri c i ferate prin  foraj orizontal dirijat 

GRUPUL DE LUCR RI SUDARE 
LINII C.F. - SUDAREC  
BUCURE TI 

AF 036 14.06.1999  construc ia i refacerea c ii f  joante 
 confec ii joante izolante i cupoane de tranzi ie 
 recondi ionare ine C.F. 
 lucr ri de impregnare traverse 
 confec ionare dibluri din lemn i pl cu e polietilen  

pentru izolare traverse beton 
GUMEC SERVICE S.R.L.  
CLUJ 

AF 025 11.06.1999  salubrizare vagoane c tori i sta ii C.F. 

HIDRAL INVEST S.A. 
BRA OV 

AF 001 05.04.1999  salubrizare vagoane c tori 
 salubrizare sta ii de cale ferat  

ISAF S.A  
BUCURE TI 

AF 043 16.06.1999  instala ii de semnaliz ri i automatiz ri - SCB 
 instala ii fixe de trac iune electric  - IFTE 
 instala ii i re ele de telecomunica ii - TTR - Tc 
 subtravers ri de c i ferate pentru montarea cablurilor 
 echipamente, subansambluri, confec ii i piese de 

schimb care intr  în componen a instala iilor 
L.C.A. HOLIDAY S.R.L.  PLOIE TI AF 039 14.06.1999  între inere curent  a liniei în execu ie manual  

 repara ie periodic , a liniei în execu ie manual  
MILDROM S.R.L.   
SÂNGIORGIU DE MURE  

AF 005 24.05.1999  repara ii curente (RC/DA) vagoane marf i c tori 
 revizii intermediare frân  (RIF) vagon marf  
 revizia rul rii (RR) vagoane marf  
 repara ii periodice (RP) vagoane marf  cu boghiuri Y 

25 Cs 
 revizii intermediare tehnice (RIT) vagoane UCS 

MIRT S.R..L  
NEGRE TI  OA  

AF 034 14.06.1999  construc ii, repara ii cl diri 
 protec ie anticoroziv  prin vopsire 
 dale din beton 

MOLDO - CIF S.R.L.   
BOTO ANI 

AF 004 10.05.1999  construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat  

PETRA SECURITY  
SUCEAVA 

AF 010 02.06.1999  salubrizare sta ii de cale ferat  

PROD TRANS S.R.L.  BUCURE TI AF 021 09.06.1999  fabrica ie patine pantograf 
PRODIM COSOFRET S.R.L.  
VÂN TORI  JUD. NEAM  

AF 035 14.06.1999  pl cu e din cauciuc tip k 49, k 60 
 pl ci izolatoare din polietilen  k 49, k 60 

PROMAT S.R.L.  
CRAIOVA 

AF 015 07.06.1999  fabrica ie de echipamente electronice (regulatoare 
automate de tensiune, surse convertoare, alimentatoare, 
dispozitive de protec ie i semnalizare, transformatoare 
de  aprindere)  i electromecanice  (cupl  electric  înalt  
tensiune, rotor generator de impulsuri vitezometru, 
lamele elastice pentru contacte graduator LF i 
contactori linie) pentru materialul rulant 

RED SERVICE S.R.L   
SIBIU 

AF 014 03.06.1999  salubrizare sta ii  de cale ferat  
 salubrizare vagoane de c tori 

RER ECOLOGIC SERVICE  S.A.  
BUZ U 

AF 017 08.06.1999  salubrizare sta ii C.F. 

ROGER - GIL S.R.L.  TIMI OARA AF 011 02.06.1999  salubrizare vagoane c tori 
ROLAST  S.A  
PITE TI 

AF 006 21.05.1999  repere din cauciuc pentru material rulant: 
 pl ci tehnice cu i f  inser ie, furtunuri, garnituri 

presate i profilate, elemente elastice i cuplaj  elastic 
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ROMWATT S.A.   
PA CANI 

AF 045 16.06.1999  produse din cauciuc (buc , resort pentru aparatul de 
trac iune) 
 subansamble electromecanice pentru materialul 

rulant (rondel i lamel  fuzibil , contacte principale LE 
5100 Kw) 

S.G. COM S.R.L.   
PLOIE TI 

AF 041 15.06.1999  repara ii i între inere linii i subtravers ri 

S.P.I. CARMETAPLAST S.A  
DEVA 

AF 022 10.06.1999  piatr  spart  

SECTIE REPARA II LINII FERATE 
INDUSTRIALE IMPEX 99 S.R.L.  
BUCURE TI 

AF 032 14.06.1999  între inere curent i repara ie periodic  linii C.F. 
industriale în execu ie manual  

SEFER S.A.  
BRAZI 

AF 020 09.06.1999  între inere i revizii locomotive LDE 2100 i  LDH 
1250 
 între inere curent i repara ii periodice manuale a 

liniilor C.F. industriale 
STARTEN S.R.L  
BRA OV 

AF 013 03.06.1999  salubrizare sta ii  de cale ferat    
  

TELE-ELECTRON  
BUCURE TI 

AF 040 14.06.1999  proiectare i execu ie lucr ri de construc ii i instala ii 
telefonice 

TIAB S.A.  
BUCURE TI 

AF 042 15.06.1999  instala ii electrice de iluminat i for , sta ii electrice, 
instala ii de împ mântare, posturi de transformare i 
redresare 
 instala ii telemecanice i telesemnalizare în tunele i 

echipare camere de comand i dispecerat 
 instala ii de protec ie catodic  
 instala ii de înc lzire, ventila ie i climatizare 

TOTALSOFT S.A.  
BUCURE TI 

AF 007 26.05.1999  proiectare, elaborare i vânzare de produse software 
 configurare i vânzare produse hardware 
 proiectare, elaborare i vânzare sisteme IT 
 instal ri re ele de calculatoare 
 colariz ri în domeniul software 

UTI SYSTEMS S.A.   
BUCURE TI 

AF 002 15.04.1999  proiectare, montaj i punere în func iune pentru: 
 sisteme de telefonie analogic i digital  
 sistem de radiocomunica ii 
 sistem de televiziune cu circuit închis 
 sistem de sonorizare 
 sisteme de afi are (ceasoficare) 

 proiectare i montaj echipamente, cabluri de 
interconectare i electroalimentare de joas  tensiune 
 montaj surse de alimentare (UPS) pentru joas  

tensiune 
VIVANI SERV S.R.L.  SLOBOZIA AF 003 16.04.1999  salubrizare vagoane c tori 

 salubrizare sta ii de cale ferat  
 salubrizare dormitoare sta ii de cale ferat  

VRG S.R.L.  
BISTRI A 

AF 008 26.05.1999  ansamble, subansamble i repere din PAFS pentru 
vagoane de c tori 

 
 


