
BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 1

 
 

Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 343/19.09.2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei 
de transport feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes 
propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor 
economici care efectueaz  numai opera iuni de manevr  feroviar   ………………………………………………………………………..… 

 
 
 
3 

Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 830/12.11.2003 pentru modificarea i completarea Ordinului 
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport 
feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile 
ferate din România, precum i pentru acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care 
efectueaz  numai opera iuni de manevr  feroviar   ………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 
 
24 

Metodologia de acordare a licen ei de transport feroviar ……………………………………………………………………………………….. 26 

Metodologia de acordare a certificatului de siguran  ………………………………………………………………………………………….. 37 

Metodologia de acordare a autoriza iei pentru manevr  feroviar  …………………………………………………………………………….. 44 

Metodologia de acordare a certificatului de operare pentru manevr  ...................................................................................................... 53 

Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 547/14.10.2003 privind aprobarea Normei tehnice feroviare 
"Prevederi de protec ie pentru securitate electric i împ mântare” ........................................................................................................ 

 
60 

Ordinul  ministrului  transporturilor,  construc ilor  i  turismului   nr.  550/14.10.2003   privind   aprobarea   Normei   tehnice  feroviare  
„Fire de contact renurate din cupru i din aliaje de cupru” ……………………………………………………………………………………… 

 
60 

Lista  agen ilor  economici  priva i  care  au  ob inut  licen   de  transport  feroviar  eliberat   conform  OMT 778/1998, respectiv 
OMTCT 343/2003, în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 …………………….………………………………………………………………… 

 
61 

Operatorii de transport feroviar priva i care au ob inut certificat de siguran /extindere anexe la CSP conform OMT 778/1998, 
respectiv OMTCT 343/2003, în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ………………………………………..………………………………….. 

 
61 

Operatorii de transport care au ob inut viza pe licen  de transport feroviar conform  OMT 778/1998,  respectiv OMTCT 343/2003, în 
perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 ………………………………………….……………..…………………………….……………………….. 

 
66 

Agen ii economici care au ob inut autoriza ie de manevr  feroviar  conform OMTCT 343/2003 în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 . 66 

Lista agen ilor economici certifica i de OCS – AFER pentru sistemul calit ii în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003  …………………… 67 

Lista agen ilor economici certifica i de OCSMM – AFER pentru sistemul de management de mediu pân  la 31.12.2003 …………...… 68 

Lista  autoriza iilor  de  func ionare  din  punct  de  vedere  tethnic  a  sta iilor  C.F.  emise  conform  OMT  340/1999  în  perioada 
01.10.2003 – 31.12.2003  …………………………………………………………………………………………….………………………….…. 

 
68 

Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ……………………..…………..…….. 69 

Lista agen ilor economici c rora li s-au suspendat autoriza iile de furnizori feroviari în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 pentru 
nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 ……………………………………………………………………………….……………………… 

 
76 

Lista agen ilor economici c rora li s-au retras autoriza iile de furnizori feroviari în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 pentru 
nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 …………………………………………………………………………………….………………… 

 
77 

Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic  feroviar  eliberate de Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 .............................................................................................................................................  

 
77 

Lista agen ilor economici care au ob inut în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor 
de omologare tehnic  feroviar  eliberate de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER ……………………………..……….……………….. 

 
81 

Lista agen ilor economici care au ob inut agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER în 
perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
82 

Lista agen ilor economici care au ob inut în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor 
tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER .................................................................................................... 

 
86 

Lista laboratoarelor de încerc ri autorizate conform OMT 410/1999 în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ……………….….……….…. 86 

Lista standurilor i dispozitivelor speciale atestate conform OMT 410/1999 în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ……………………… 87 

Lista standurilor i dispozitivelor speciale ale c ror atestate au fost suspendate în perioada  01.10.2003 – 31.12.2003 ………...……. 88 

Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 ………….…..…… 88 

 
 
  

 

   

Redac ia Buletinului AFER 
Sediul: Calea Grivi ei 393, sector 1, Bucure ti 

Telefon: 040-021-307 79 16, Fax: 040-021-224 18 32, WEB site: www.afer.ro 
Tehnoredactare i grafic  computerizat  - expert II Liliana Banner (telefon: 307 79 16, CFR: 888 5016, e-mail: liliana@afer.ro) 

 
Pre ul unui abonament pe anul 2003: 950 000 lei (cu TVA inclus). Pre ul public rii reclamelor se stabile te prin negociere 

Plata se face în contul 50254283163 deschis la Trezoreria Statului, sector 1, Bucure ti 
ISSN 1583-3143 



 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 2 

 



Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 343/19.09.2003 
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 688/01.10.2003 

 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 3

 
ORDIN 

 
privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatului de 
siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu 
pe c ile ferate din România, precum i pentru acordarea autoriza iei i certificatului de operare 

pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  numai opera iuni de manevr  feroviar  
  

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe 
ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin 

Legea nr. 89/1999, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 4 lit. e) liniu a a 6-a din anexa nr. 1 la Hot rârea 
Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile ulterioare, 
i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, 

Construc iilor i Turismului, 
având în vedere i prevederile Directivei 91/440/CE, modificat  prin Directiva 2001/12/CE a Parlamentului European i 

a Consiliului privind dezvoltarea sistemului feroviar comunitar, ale Directivei 95/18/CE, modificat  prin Directiva 2001/13/CE 
a Parlamentului European i a Consiliului privind licen ele operatorilor feroviari, i ale Directivei 2001/14/CE a Parlamentului 
European i a Consiliului privind alocarea capacit ii infrastructurii feroviare, perceperea taxelor pentru utilizarea 
infrastructurii feroviare i certificarea siguran ei, 

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin: 
 
Art. 1. - (1) Se aprob  Normele pentru acordarea 

licen ei de transport feroviar, în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes 
propriu pe c ile ferate din România, prev zute în 
anexa nr. 1. 

(2) Se aprob  Normele pentru acordarea 
certificatului de siguran , în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes 
propriu pe c ile ferate din România, prev zute în 
anexa nr. 2. 

(3) Se aprob  Normele pentru acordarea 
autoriza iei pentru manevr  feroviar i a certificatului 
de operare pentru manevr , în vederea efectu rii 
numai a opera iunilor de manevr  feroviar , prev zute 
în anexa nr. 3. 

Art. 2. - (1) Autoritatea responsabil  cu acordarea 
licen elor de transport feroviar din România este 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, denumit  în 
continuare AFER. 

(2) Acordarea licen elor de transport feroviar, a 
certificatelor de siguran , a autoriza iilor pentru 
manevr  feroviar i a certificatelor de operare pentru 
manevr  se efectueaz  de c tre AFER în conformitate 
cu prevederile prezentului ordin. 

Art. 3. - (1) Licen a de transport feroviar înso it  de 
certificatul de siguran  d  dreptul operatorului de 
transport feroviar la accesul pe infrastructura feroviar  
i la facilit ile oferite de gestionarul infrastructurii, 

pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, 
inclusiv a opera iunilor de manevr  feroviar , în 
condi iile prev zute în contractul de acces încheiat cu 
gestionarul infrastructurii feroviare. 

(2) Autoriza ia pentru manevr  feroviar i 
certificatul de operare pentru manevr  dau dreptul 
operatorului de manevr  feroviar  la accesul pe c ile 
ferate din România pentru efectuarea numai a 
opera iunilor de manevr  feroviar , cu respectarea 
reglement rilor specifice în vigoare privind activitatea 
de manevr . 

Art. 4. - Prin c ile ferate din România se în elege 
infrastructura feroviar  public i privat  deschis  
circula iei publice, precum i liniile ferate industriale 
racordate la infrastructura feroviar . 

Art. 5. - (1) Personalul AFER, posesor al 
legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, 
verific , pe durata valabilit ii licen elor de transport 
feroviar, a certificatelor de siguran , autoriza iilor 
pentru manevr  feroviar i a certificatelor de operare 
pentru manevr , dac  sunt respectate cerin ele care 
au stat la baza acord rii acestora. 

(2) Dac  se constat  nerespectarea cerin elor care 
au stat la baza acord rii documentelor prev zute la 
alin. (2) al art. 2, înc lc ri grave sau repetate ale 
reglement rilor specifice în activitatea operatorilor de 
transport feroviar ori a operatorilor de manevr  
feroviar , AFER suspend  sau retrage licen a de 
transport feroviar, certificatul de siguran , autoriza ia 
pentru manevr  feroviar  ori certificatul de operare 
pentru manevr , dup  caz. 

Art.  6.  -  Activit ile specifice pentru acordarea 
licen elor de transport feroviar, a certificatelor de 
siguran , autoriza iilor pentru manevr  feroviar i a 
certificatelor de operare pentru manevr , precum i 
pentru vizarea anual , anularea suspend rii sau 
eliberarea de duplicate se efectueaz  de c tre AFER, 
pe baz  de tarife. 

Art. 7. - (1) Lista operatorilor de transport feroviar 
licen ia i i a operatorilor de manevr  feroviar  
autoriza i, precum i certificatele de siguran i 
certificatele de operare pentru manevr  ob inute de 
ace tia se public  în Buletinul AFER. 

(2) Suspendarea, anularea suspend rii i 
retragerea licen elor de transport feroviar, autoriza iilor 
pentru manevr  feroviar , certificatelor de siguran i 
a certificatelor de operare pentru manevr  se public  
în Buletinul AFER. 

Art. 8. - Procedurile specifice ale AFER privind 
acordarea, suspendarea, anularea suspend rii sau 
retragerea licen elor de transport feroviar, a 
certificatelor de siguran , a autoriza iilor pentru 
manevr  feroviar i a certificatelor de operare pentru 
manevr , precum i pentru ob inerea vizei anuale, 
aprobate prin decizie a directorului general, sunt 
publicate în Buletinul AFER. 

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant  din 
prezentul ordin. 
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Art. 10. - AFER, gestionarul de infrastructur  
feroviar , operatorii de transport feroviar licen ia i i 
operatorii de manevr  feroviar  autoriza i vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului 
ordin atrage r spunderea juridic  potrivit legii. 

Art. 12. - La data intr rii în vigoare a prezentului 
ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 778/1998 
privind aprobarea Normelor pentru acordarea licen ei 

de transport feroviar i a certificatului de siguran , în 
vederea efectu rii serviciilor de transport public sau în 
interes propriu pe c ile ferate române, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 
ianuarie 1999, î i înceteaz  aplicabilitatea. 

Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, i va intra în vigoare 
dup  30 de zile de la data public rii. 

 
p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

Sergiu Sechelariu, 
secretar de stat 

Bucure ti, 19 septembrie 2003. 
Nr. 343. 

ANEXA Nr. 1 
NORME 

pentru acordarea licen ei de transport feroviar, în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar 
public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România 

 
CAPITOLUL I 

Dispozi ii generale 
Art. 1. - (1) Serviciile de transport feroviar public 

i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, 
denumite în continuare servicii de transport feroviar, 
pot fi efectuate numai de c tre operatori care de in 
licen  de transport feroviar i certificat de siguran . 

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de 
specialitate se definesc dup  cum urmeaz : 

a) operator de transport feroviar - persoan  
juridic  român  cu capital de stat i/sau privat a c rei 
activitate principal  const  în efectuarea de servicii de 
transport feroviar de c tori i/sau de marf  pe c ile 
ferate din România, trac iunea fiind asigurat  
obligatoriu de acesta; termenul denume te, de 
asemenea, i agen ii economici care asigur  numai 
trac iunea; 

b) licen  de transport feroviar - document acordat 
unui agent economic intern de autoritatea responsabil  
cu licen ierea, prin care se atest  c  poate efectua 
servicii de transport feroviar, inclusiv opera iuni de 
manevr  feroviar . Prin licen a de transport feroviar 
operatorul poate fi limitat la efectuarea unor tipuri de 
servicii de transport feroviar; 

c) certificat de siguran  - document prin care se 
atest  c  un operator de transport feroviar, de in tor al 
licen ei, poate s  execute un tip de serviciu de 
transport feroviar pe sec ii de circula ie ale c ilor ferate 
din România; 

d) servicii urbane i suburbane - serviciile de 
transport feroviar care r spund nevoilor de transport 
ale unui centru urban i, respectiv, nevoilor de 
transport între acest centru i periferiile sale; 

e) servicii regionale - serviciile de transport feroviar 
destinate s  r spund  nevoilor de transport feroviar 
într-o regiune. 

Art. 2. - (1) Sunt exclu i de la prevederile 
prezentelor norme agen ii economici care: 

a) efectueaz  exclusiv servicii de transport feroviar 
de c tori pe c i ferate locale sau regionale 
independente; 

b) efectueaz  exclusiv servicii de transport feroviar 
urban sau suburban de c tori; 

c) desf oar  activit i limitate la servicii de 
transport de marf  pe c i ferate regionale care nu sunt 
incluse în re eaua sistemului feroviar na ional 
conven ional; 

d) realizeaz  numai activit i de transport de marf  
i/sau de c tori pe o infrastructur  feroviar  privat , 

care exist  doar pentru activit i de transport ale 
proprietarului de infrastructur  feroviar . 

(2) Pentru situa iile prev zute la alin. (1) 
reglement rile de exploatare se stabilesc prin ordin al 
ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, 
care se public  în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 

Art. 3. - (1) Nu intr  în sfera de aplicare a 
prezentelor norme transportul tehnologic efectuat de 
gestionarul infrastructurii feroviare deschise circula iei 
publice, pentru men inerea acesteia în parametrii de 
func ionare. 

(2) Transporturile prev zute la alin. (1) se 
efectueaz  în baza unei autoriza ii speciale emise de 
AFER. 

Art. 4. - (1) Licen a de transport feroviar se acord  
în mod nediscriminatoriu, în condi iile prezentelor 
norme. 

(2) Licen a de transport feroviar este un document 
cu regim special, nominal i netransmisibil. 

Art. 5. - Operatorii de transport feroviar, posesori 
de licen  de transport feroviar i certificat de 
siguran , sunt înregistra i de AFER în Registrul 
operatorilor de transport feroviar. 
 

CAPITOLUL II 
Acordarea i valabilitatea licen ei de transport 

feroviar 
Art.  6.  -  Licen a de transport feroviar poate fi 

acordat  persoanelor juridice române cu capital de stat 
sau privat, care au ca principal obiect de activitate 
transportul pe calea ferat i care fac dovada c tre 
AFER a de inerii resurselor financiare i logistice 
necesare desf ur rii activit ii de transport feroviar în 
condi ii de siguran  a circula iei i de securitate a 
bunurilor încredin ate la transport, precum i în ceea 
ce prive te acoperirea responsabilit ilor lor civile. 
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Art. 7. - (1) Licen a de transport feroviar se acord  
agen ilor economici care îndeplinesc cumulativ 
urm toarele condi ii: 

a) de in, în proprietate sau cu chirie, material rulant 
motor pentru remorcarea trenurilor sau trenuri 
automotoare, cu caracteristicile tehnice i de dotare 
impuse de prescrip iile de siguran a circula iei 
feroviare, de securitatea transporturilor i de calitatea 
serviciilor de transport feroviar, de s tatea 
oamenilor i de protec ia mediului, prev zute în actele 
normative în vigoare; 

b) de in, în proprietate sau cu chirie, material 
rulant tractat pentru efectuarea de servicii de transport 
feroviar în interes public, cu caracteristicile tehnice i 
de dotare impuse de prescrip iile de siguran a 
circula iei feroviare, de securitatea transporturilor i de 
calitatea serviciilor de transport feroviar, de s tatea 
oamenilor i de protec ia mediului, prev zute în actele 
normative în vigoare; 

c) au personal propriu de specialitate pentru 
conducerea materialului rulant motor, care asigur  
remorcarea trenurilor, deservirea trenurilor, efectuarea 
opera iunilor de manevr , de preg tire i de verificare 
tehnic  a trenurilor; personalul trebuie s  fie apt din 
punct de vedere medical i psihologic, calificat i 
autorizat în conformitate cu reglement rile specifice în 
vigoare, pentru func iile pe care le exercit ; 

d) se angajeaz  s  respecte prescrip iile tehnice, 
tehnologice, de organizare i de desf urare a 
circula iei i a manevrei trenurilor, stabilite pentru 
accesul i circula ia pe infrastructura feroviar  în 
condi ii de siguran  a circula iei i de securitate a 
transporturilor, precum i cerin ele aplicabile tuturor 
operatorilor de transport feroviar, destinate s  ofere 
avantaje sau protec ie consumatorilor; 

e) au personal desemnat cu atribu ii în organizarea 
i conducerea activit ii de transport feroviar i de 

siguran  a circula iei, cu preg tire profesional  în 
domeniul feroviar, care a lucrat cel pu in 2 ani în 
activit i de transport feroviar i este atestat de c tre 
AFER; 

f) asigur  instruirea i perfec ionarea personalului 
propriu cu responsabilit i în siguran a circula iei în 
centre autorizate de c tre AFER; 

g) asigur  efectuarea reviziilor tehnice pentru 
materialul rulant pe care îl de in i îl utilizeaz  în 
activitatea de transport feroviar, conform 
reglement rilor specifice în vigoare; 

h) asigur  între inerea i repararea materialului 
rulant pe care îl de in i îl utilizeaz , în unit i 
autorizate de c tre AFER; 

i) au structuri organizatorice i dot ri necesare 
pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar 
pentru care solicit  licen a de transport feroviar, 
adecvate implement rii i men inerii unui sistem al 
calit ii, în conformitate cu cerin ele standardului SR 
EN ISO 9001/2001; 

j) au consilier de siguran  pentru transportul 
rfurilor periculoase, certificat conform 

reglement rilor specifice în vigoare, dac  solicit  
autoriza ie pentru transport de m rfuri periculoase; 

k) nu sunt în procedur  de faliment; 

l) demonstreaz  c  pot face fa  obliga iilor 
financiare pentru o perioad  de cel pu in 12 luni; 

m) persoanele din conducerea executiv  a 
operatorului de transport feroviar nu au suferit 
condamn ri pentru fapte penale grave i nu le este 
interzis  exercitarea unor drepturi civile; 

n) demonstreaz  c  pot face fa  obliga iilor 
contractuale privind desp gubirile pentru pagube 
produse ter ilor, c torilor, bagajelor, m rfurilor i 
mesageriei în caz de accident sau eveniment feroviar. 

(2) Operatorii de transport feroviar care asigur  
numai trac iunea trebuie s  îndeplineasc  cumulativ 
condi iile prev zute la alin. (1), mai pu in cele de la lit. 
b) i j). 

Art. 8. - (1) În vederea asigur rii protec iei 
beneficiarilor serviciilor de transport feroviar prin 
crearea de oferte concurente de servicii pe toat  
re eaua feroviar  existent  în România în condi ii 
nediscriminatorii pentru to i operatorii de transport 
feroviar, ace tia trebuie s  îndeplineasc  suplimentar 
fa  de condi iile specificate la art. 7 urm toarele 
condi ii de dotare minimal i de ofert  minimal  de 
servicii: 

a) parcul activ de locomotive s  cuprind : 
- 30% locomotive în proprietate la momentul 

licen ierii; 
- 50% locomotive în proprietate dup  primul an de 

activitate; 
b) volumul anual de m rfuri transportate, exprimat 

în tone brute km, s  fie realizat în propor ie de 
minimum 10% în servicii oferite în trenuri locale de 
sec ie, în cazul operatorilor de transport feroviar care 
presteaz  servicii de transport marf ; 

c) volumul anual de c tori transporta i, exprimat 
în c tori km, s  fie realizat în propor ie de minimum 
30% în trenuri personale pe sec ii de circula ie în afara 
magistralelor feroviare, în cazul operatorilor de 
transport feroviar care presteaz  servicii de transport 

tori. 
(2) Pentru operatorii de transport feroviar licen ia i 

pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin, 
prevederile alin. (1) se aplic  începând cu data de 1 
ianuarie 2004. 

Art. 9. - Licen a de transport feroviar se acord  
pentru o perioad  de 5 ani i este valabil  în condi iile 
viz rii sale anuale. 

Art. 10. - Modelul licen ei de transport feroviar este 
prev zut în anexa A la prezentele norme. 

Art. 11. - Pentru ob inerea licen ei de transport 
feroviar persoana juridic  solicitant  trebuie s  depun  
la AFER o cerere, conform modelului din anexa B la 
prezentele norme, înso it  de un dosar cu urm toarele 
documente: 

a) copie a actului legal de constituire ca persoan  
juridic ; 

b) copie a statutului societ ii comerciale, din care 
 rezulte c  are ca principal obiect de activitate 

transportul de c tori, de m rfuri i/sau de alte bunuri 
pe calea ferat , dup  caz; 

c) copie a certificatului de înmatriculare la Camera 
de Comer i Industrie a României i a Municipiului 
Bucure ti; 
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d) dovad  c  de ine în proprietate material rulant 
motor i tractat cu care se execut  activitatea de 
transport feroviar - copie de pe actul de vânzare-
cump rare, hot rârea judec toreasc  definitiv i 
irevocabil , actul de dona ie sau orice alt act legal care 
atest  c  vehiculul este în proprietatea solicitantului 
sau documentul legal care atest  de inerea în 
folosin , copie de pe contractul de închiriere, 
contractul de leasing sau orice alt document legal, 
dup  caz, pentru materialul rulant motor i tractat cu 
care se execut  activitatea de transport feroviar; 

e) angajamentul întocmit conform modelului 
prev zut în anexa C la prezentele norme; 

f) lista cuprinzând numele responsabililor atesta i, 
desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea 
activit ii de transport feroviar i de siguran a 
circula iei, în care se vor men iona, pentru fiecare 
persoan , preg tirea profesional i experien a în 
domeniul feroviar; 

g) dovada c  instruirea i perfec ionarea 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
se fac în centre autorizate de AFER; 

h) copie a autoriza iilor de furnizor feroviar ale 
agen ilor economici la care se execut  între inerea 
materialului rulant din dotare; 

i) organigrama din care s  rezulte structura 
organizatoric  necesar  pentru efectuarea serviciilor 
de transport feroviar, copie a documentului privind 
stadiul implement rii sistemului calit ii SR EN ISO 
9001/2001, eliberat de un organism de certificare 
notificat de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului în condi iile prev zute în Hot rârea 
Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea 
sistemului de transport feroviar conven ional din 
România cu sistemul de transport feroviar 
conven ional transeuropean; 

j) copie a certificatului de consilier de siguran  la 
transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  se solicit  autoriza ie 
pentru transportul de m rfuri periculoase; 

k) dovada c tre AFER a de inerii resurselor 
financiare i logistice necesare desf ur rii activit ii 
de transport feroviar în condi ii de siguran  a 
circula iei i de securitate a bunurilor încredin ate la 
transport, precum i în ceea ce prive te acoperirea 
responsabilit ilor ei civile (un solicitant nu este 
considerat corespunz tor din punct de vedere financiar 
dac  datoreaz  arierate provenite din impozite sau 
fonduri de asigur ri sociale rezultate ca urmare a 
activit ii sale); copie de pe conturile anuale sau 
bilan ul anual depus conform legii i, dup  caz, de pe 
bugetul de venituri i cheltuieli pe anul în curs, precum 
i documente în care sunt cuprinse informa ii despre 

resursele financiare disponibile, adic  depozitele 
bancare, avansurile autorizate în contul curent, 
fondurile i elementele de activ mobilizate cu titlu de 
garan ie, capitalul de exploatare, costurile de achizi ie 
i avansurile pentru mijloacele de transport, pentru 

terenuri, cl diri, instala ii i material rulant, sarcini care 
greveaz  asupra patrimoniului solicitantului; 

l) contractul pentru r spundere civil  fa  de ter i, 
pentru asigurarea c torilor, m rfii i/sau a coletelor 

din transporturile de mesagerie i colet rie, în caz de 
accidente i evenimente feroviare produse în 
activitatea de transport feroviar, încheiat cu o firm  de 
asigur ri acreditat  de Comisia de Supraveghere a 
Asigur rilor; 

m) alte documente care s  justifice îndeplinirea 
condi iilor prev zute la art. 7 i 8; 

n) dovada c  persoanele din conducerea 
executiv  a operatorului de transport feroviar nu au 
suferit condamn ri pentru fapte penale grave i nu le 
este interzis  exercitarea unor drepturi civile; nu au 
fost condamnate pentru infrac iuni grave în domeniul 
legislativ specific, aplicabil transportului, nu au fost 
condamnate pentru infrac iuni grave sau repetate în 
obliga ii care decurg din dreptul social sau din dreptul 
muncii, inclusiv obliga iile cu titlu legislativ în materie 
de protec ia muncii, sau obliga ii ce decurg din 
reglement rile vamale, în cazul unei societ i care 
dore te s  execute activit i de transport transfrontalier 
de marf  supuse procedurilor vamale i nu le este 
interzis  exercitarea unor drepturi civile; 

o) dovada pl ii tarifului pentru verificarea 
documentelor în vederea acord rii licen ei de transport 
feroviar. 

Art. 12. - (1) Acordarea licen ei de transport 
feroviar se efectueaz  de c tre AFER în cel mult 3 luni 
de la data depunerii cererii de solicitare a licen ei i a 
dosarului cu documente. 

(2) Decizia de neacordare a licen ei va fi motivat  
în scris de c tre AFER. 

(3) Dac  solicitantul va prezenta dovezile de 
eliminare a neconformit ilor men ionate în decizia de 
neacordare a licen ei, AFER va elibera licen a de 
transport feroviar solicitat . 

Art. 13. - (1) Cu cel pu in 30 de zile calendaristice 
înainte de data expir rii vizei anuale a licen ei de 
transport feroviar operatorul de transport feroviar va 
cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. 
Cererea va fi înso it  de dovada pl ii tarifului aferent 
acord rii vizei anuale. 

(2) În situa ia în care au intervenit modific ri în 
documentele prezentate la acordarea licen ei de 
transport feroviar, operatorul de transport feroviar are 
obliga ia s  prezinte o dat  cu cererea de solicitare a 
vizei anuale documentele prev zute în procedurile 
specifice ale AFER men ionate la art. 8 din ordin. 

(3) AFER va comunica în scris, în termen de 30 de 
zile calendaristice, decizia privind acordarea sau 
neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi 
motivat  în scris de c tre AFER. 

Art. 14. - Dac  operatorul de transport feroviar î i 
modific  situa ia juridic  sau dore te 
modificarea/extinderea activit ilor sale, AFER poate 
acorda o nou  licen  de transport feroviar, cu 
respectarea prevederilor prezentelor norme. 
 

CAPITOLUL III 
Suspendarea i retragerea licen ei de transport 

feroviar 
Art. 15. - (1) În perioada de valabilitate a licen ei 

de transport feroviar AFER va verifica prin ac iuni de 
control i inspec ie de stat modul în care sunt 
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respectate i îndeplinite condi iile care au stat la baza 
eliber rii acesteia, iar în cazul în care constat  c  
de in torul licen ei nu mai respect  sau nu mai 
îndepline te una ori mai multe condi ii, licen a se 
suspend . 

(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar 
face dovada elimin rii neconformit ilor care au 
condus la suspendarea licen ei de transport feroviar, 
precum i dovada pl ii tarifului aferent verific rii 
elimin rii acestor neconformit i, AFER va anula 
suspendarea licen ei. Perioada de suspendare nu 
prelunge te durata de valabilitate a licen ei. 

(3) În cazul în care neconformit ile care au 
condus la suspendarea licen ei de transport feroviar nu 
au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile 
specifice ale AFER prev zute la art. 8 din ordin, licen a 
se retrage. 

Art. 16. - În cazul în care se constat  înc lc ri 
grave sau repetate ale reglement rilor specifice 
transportului feroviar, precum i în caz de incapacitate 
financiar , licen a de transport feroviar se retrage. 

Art. 17. - Licen a de transport feroviar se 
suspend  sau se retrage, dup  caz, i ca urmare a 
unor înc lc ri grave ori repetate ale obliga iilor 
financiare fa  de bugetul de stat. 

Art. 18. - (1) Suspendarea sau retragerea licen ei 
de transport feroviar atrage i suspendarea sau 
retragerea certificatului de siguran . 

(2) Pe perioada suspend rii licen ei de transport 
feroviar operatorul de transport feroviar nu mai poate 
efectua serviciile de transport feroviar pentru care a 
ob inut licen a. 

Art. 19. - Dac  de in torul licen ei de transport 
feroviar nu i-a început activitatea în decurs de 6 luni 
de la data acord rii licen ei sau i-a întrerupt 
activitatea pentru o perioad  de 6 luni consecutive, 
licen a se retrage. 

Art. 20. - La suspendarea sau retragerea licen ei 
de transport feroviar operatorul de transport feroviar 
este obligat s  depun  la AFER originalul 
documentului în cel mult 5 zile lucr toare de la data 
comunic rii deciziei de suspendare/retragere. 

Art. 21. - În cazul retragerii licen ei de transport 
feroviar, acordarea unei noi licen e se va face în baza 
unei noi cereri. 

Art. 22. - Operatorului de transport feroviar c ruia i 
s-a retras de dou  ori licen a de transport feroviar nu i 
se va mai elibera o nou  licen , dac  retragerile s-au 
datorat unor înc lc ri grave sau repetate ale 
reglement rilor specifice transportului feroviar. 

Art. 23. - (1) În cazul în care pe perioada de 
valabilitate a licen ei de transport feroviar se constat  
faptul c  operatorul de transport feroviar nu mai 
îndepline te condi ia privind capacitatea financiar i i 
s-a suspendat sau retras licen a, la solicitarea 
acestuia, AFER poate acorda o licen  temporar  de 
transport feroviar, o singur  dat , numai dac  sunt 
respectate reglement rile specifice privind siguran a 
circula iei pe c ile ferate din România. 

(2) Licen a temporar  de transport feroviar este 

valabil  pentru o perioad  de maximum 3 luni de la 
data acord rii acesteia. 

Art. 24. - AFER retrage licen a de transport 
feroviar i atunci când împotriva unui operator de 
transport feroviar a fost început  o procedur  de 
declarare a falimentului sau alte proceduri similare, 
dac  acesta nu prezint  dovezi obiective privind 
restructurarea financiar , prev zute în procedura de 
faliment. 
 

CAPITOLUL IV 
Dispozi ii tranzitorii i finale 

 
Art. 25. - (1) AFER avizeaz  în scris gestionarul 

infrastructurii feroviare despre retragerea, 
suspendarea sau anularea suspend rii, dup  caz, a 
licen elor operatorilor de transport feroviar. 

(2) Dup  primirea aviz rii gestionarul infrastructurii 
feroviare va ridica sau va acorda accesul pe 
infrastructura feroviar , dup  caz, operatorilor de 
transport feroviar în cauz . 

Art. 26. - În termen de un an de la data intr rii în 
vigoare a prezentului ordin, operatorii de transport 
feroviar licen ia i pân  la aceast  dat  trebuie s  
de in , în mod obligatoriu, în proprietate material rulant 
de trac iune în conformitate cu art. 8 alin. (1) i cel 
pu in o unitate pentru asigurarea între inerii 
materialului rulant din dotare; în caz contrar AFER va 
retrage licen ele de transport feroviar ale acestor 
operatori. 

Art. 27. - (1) To i operatorii de transport feroviar 
licen ia i au obliga ia de a comunica lunar la AFER, în 
scris, pân  la data de 15 a lunii, volumul de transport 
realizat pe categorii de m rfuri pentru transportul 
feroviar de marf i pe categorii de trenuri pentru 
transportul feroviar de c tori, precum i structura 
parcului de material rulant utilizat în luna precedent . 

(2) Modelele formularelor pentru raportarea datelor 
de mai sus se stabilesc de c tre AFER prin proceduri 
specifice proprii i vor fi publicate în Buletinul AFER. 

Art. 28. - Pentru verificarea autenticit ii 
documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, 
operatorul de transport feroviar va prezenta originalele 
documentelor respective. 

Art. 29. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia 
de neacordare, suspendare, retragere sau nevizare 
anual , dup  caz, a licen ei de transport feroviar se 
depun la AFER în termen de 5 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

Art. 30. - (1) Pierderea sau deteriorarea licen ei de 
transport feroviar se comunic  de c tre operatorul de 
transport feroviar la AFER, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data constat rii. 

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al 
licen ei de transport feroviar. 

Art. 31. - Anexele A-C fac parte integrant  din 
prezentele norme. 
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ANEXA A 
 la norme 

 (recto) 
ROMÂNIA 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - AFER 

LICEN  
de transport feroviar 

Seria ............ nr. ......... 
 

În conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe 
ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, aprobat  cu modific ri i 

complet ri prin Legea nr. 89/1999, cu modific rile ulterioare, i ale Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998 privind 
înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobat  cu modific ri prin Legea 
nr.3/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare,  
................................................................................................................................................................................., 

(persoana juridic ) 
cu sediul în localitatea ............................., str. ................................. nr. ......., jude ul (sectorul) ......................, 
înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. ..................., este 
autorizat  s  efectueze, în calitate de operator de transport feroviar, urm toarele servicii de transport feroviar 
(inclusiv opera iuni de manevr  feroviar ): 
.................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ . 

(de c tori, de marf ) 
Prezenta licen  de transport feroviar este valabil  pentru o perioad  de 5 ani de la data eliber rii, în 

condi iile viz rii ei anuale. 
Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

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

Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 
Director general, 

................................................... 
(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 

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

(verso) 
Posesorul licen ei de transport feroviar are urm toarele obliga ii: 

1.  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la 
solicitarea licen ei, data începerii efective sau, dup  caz, a întreruperii activit ii de transport feroviar; 

2.  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a activit ii de transport feroviar; 
3.  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea opera iunilor de 

transport feroviar prin ac iuni de control i inspec ie de stat, în baza conven iilor încheiate cu Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER; 

4.  permit  accesul în unit ile i pe toate mijloacele de transport feroviar proprii al personalului Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, pe baza legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele necesare verific rii modului de 
îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii licen ei de transport feroviar. 
Posesorul licen ei de transport feroviar are urm toarele drepturi: 

1.  solicite ob inerea certificatului de siguran  pentru una sau mai multe sec ii de circula ie de pe infrastructura 
feroviar ; 

2. are acces pe infrastructura feroviar i la facilit ile oferite de aceasta pentru efectuarea serviciului de transport feroviar 
men ionat în licen , inclusiv a opera iunilor de manevr  feroviar , dup  ob inerea certificatului de siguran , în condi iile 
prev zute în contractul de acces încheiat cu gestionarul infrastructurii feroviare. 

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. 

 
ANEXA B 
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la norme 
CERERE 

pentru ob inerea licen ei de transport feroviar 
..............................................................................................................................., cu sediul în localitatea 

(persoana juridic ) 
........................., str. ................. nr. ......, jude ul (sectorul) ................., telefon ............, fax ............, înregistrat  la 
Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. ..........................., având codul fiscal 
nr. ...................... i contul nr. ................, deschis la Banca .........................., filiala .................., reprezentat  prin 
.................................................................................................................................................................................,  

(numele, prenumele i func ia) 
solicit acordarea licen ei de transport feroviar pentru efectuarea urm toarelor servicii de transport feroviar 
(inclusiv opera iuni de manevr  feroviar ): .............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ . 

(de c tori, de marf ) 
Se anexeaz  documentele justificative conform art. 11 din Normele pentru acordarea licen ei de 

transport feroviar, în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile 
ferate din România. 
 

Data ........................ 
 

................................................................................................... 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 

 
ANEXA C 
 la norme 

ANGAJAMENT 
  

  ................................................................................................................................, cu sediul în localitatea 
(persoana juridic ) 

............................................, str. .................................... nr. ......., reprezentat  prin .............................................., 
(numele, prenumele i func ia) 

se angajeaz  ca pe perioada de valabilitate a licen ei de transport feroviar: 
 

1. s  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la 
solicitarea acord rii licen ei de transport feroviar; 

2. s  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a circula iei i a manevrei trenurilor, 
stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura feroviar  public  în condi ii de siguran  a circula iei i de securitate a 
transporturilor; 

3. s  comunice Autorit ii Feroviare Române - AFER data începerii i, dup  caz, data întreruperii i a relu rii activit ii 
de transport feroviar; 

4. s  respecte prevederile reglement rilor specifice transportului feroviar pe c ile ferate române i în trafic interna ional; 
5. s  respecte cerin ele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar destinate a oferi avantaje sau protec ie 

consumatorilor; 
6. s  numeasc  în conducerea executiv  persoane care îndeplinesc condi iile stabilite prin Normele pentru acordarea 

licen ei de transport feroviar, în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile 
ferate din România; 

7. s  publice în Buletinul AFER principiile tarifare sau tarifele corespunz toare serviciilor de transport pe care le ofer ; 
8. s  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea opera iunilor de 

transport feroviar, prin ac iuni de control i inspec ie de stat în baza conven iilor încheiate cu Autoritatea Feroviar  Român  - 
AFER; 

9. s  permit  accesul în unit ile i pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorit ii 
Feroviare Române - AFER, pe baza legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele necesare verific rii modului de 
îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii licen ei de transport feroviar; 

10. s  comunice lunar Autorit ii Feroviare Române - AFER, în scris, pân  la data de 15 a lunii, volumul de transport 
realizat pe categorii de m rfuri pentru transportul feroviar de marf i pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar de 

tori, precum i structura parcului de material rulant utilizat, pentru luna precedent . 
 

Data ........................ 
 

........................................................................................................ 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 
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ANEXA Nr. 2 
 

NORME 
pentru acordarea certificatului de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public 

i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România 
 

Art. 1. - (1) Certificatul de siguran  se acord  
operatorilor de transport feroviar, români sau str ini, 
care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: 

a) de in licen  de transport feroviar valabil  pentru 
tipul de serviciu de transport feroviar pentru care 
solicit  acordarea certificatului de siguran ; 

b) au personal de specialitate pentru conducerea 
materialului rulant de trac iune, înso irea trenurilor, 
efectuarea opera iunilor de manevr , preg tirea i 
verificarea tehnic  a trenurilor pentru efectuarea tipului 
de serviciu feroviar pe sec iile de circula ie pentru care 
solicit  certificatul de siguran , dup  caz, apt din 
punct de vedere medical i psihologic, calificat i 
autorizat în conformitate cu reglement rile specifice 
transportului feroviar, pentru func iile pe care le 
exercit ; 

c) asigur  instruirea i perfec ionarea personalului 
propriu cu responsabilit i în siguran a circula iei în 
centre autorizate de c tre AFER; 

d) de in material rulant de trac iune înmatriculat, 
revizuit tehnic i corespunz tor pentru efectuarea 
tipului de serviciu de transport feroviar pe sec iile de 
circula ie pentru care au solicitat eliberarea 
certificatului de siguran ; 

e) asigur  efectuarea reviziilor tehnice pentru 
materialul rulant din parcul propriu, conform 
reglement rilor specifice în vigoare; 

f) asigur  între inerea i repararea materialului 
rulant din dotare în unit i autorizate de c tre AFER; 

g) au consilier de siguran  pentru transportul 
rfurilor periculoase, certificat conform 

reglement rilor specifice transportului feroviar, dac  
efectueaz  transport de m rfuri periculoase. 

(2) Pentru operatorii de transport feroviar licen ia i 
într-un stat membru al Uniunii Europene, licen a de 
transport feroviar eliberat  de o autoritate responsabil  
cu licen ierea din aceste state este valabil  în vederea 
acord rii certificatului de siguran  pentru efectuarea 
serviciilor de transport pe c ile ferate din România, pe 
baz  de reciprocitate, în condi iile reglement rilor 
interna ionale din acordurile i conven iile la care 
România este parte. 

Art. 2. - Certificatul de siguran  se acord  pentru 
o perioad  de minimum 3 luni i maximum un an, f  
a dep i perioada de valabilitate a licen ei de transport 
feroviar. 

Art. 3. - Modelul certificatului de siguran  este 
prev zut în anexa A la prezentele norme. 

Art. 4. - Pentru ob inerea certificatului de 
siguran , operatorul de transport feroviar de in tor de 
licen  de transport feroviar trebuie s  depun  la 
AFER o cerere conform modelului din anexa B la 
prezentele norme, înso it  de un dosar cu urm toarele 
documente: 

a) copie a licen ei de transport feroviar; 
b) documenta ia întocmit  conform anexei C la 

prezentele norme, pentru tipul de serviciu de transport 
feroviar solicitat; 

c) dovada c  instruirea i perfec ionarea 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
se fac în centre autorizate de AFER; 

d) copie a certificatului de consilier de siguran  la 
transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  efectueaz  transportul de 

rfuri periculoase; 

e) lista cuprinzând denumirile unit ilor proprii de 
între inere i/sau de reparare a materialului rulant din 
dotare sau, dup  caz, contractele încheiate cu alte 
unit i de reparare a materialului rulant; 

f) angajamentul întocmit conform modelului 
prev zut în anexa D la prezentele norme; 

g) au consilier de siguran  pentru transportul 
rfurilor periculoase, certificat conform 

reglement rilor specifice transportului feroviar, dac  
efectueaz  transport de m rfuri periculoase. 

Art. 5. - (1) Acordarea certificatului de siguran  se 
efectueaz  de c tre AFER în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii cererii de solicitare 
a certificatului i a dosarului cu documente. 

(2) Decizia de neacordare a certificatului de 
siguran  va fi motivat  în scris de c tre AFER. 

(3) Dac  solicitantul va prezenta dovezile de 
eliminare a neconformit ilor men ionate în decizia de 
neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul 
de siguran  solicitat. 

Art. 6. - (1) În perioada de valabilitate a 
certificatului de siguran  AFER va verifica prin ac iuni 
de control i inspec ie de stat, în unit ile i pe 
mijloacele de transport ale operatorului de transport 
feroviar, modul în care sunt respectate sau îndeplinite 
condi iile care au stat la baza eliber rii acestuia, iar în 
cazul în care constat  c  de in torul certificatului nu 
mai respect  sau nu mai îndepline te una sau mai 
multe condi ii, certificatul se suspend . 

(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar 
face dovada elimin rii neconformit ilor care au 
condus la suspendarea certificatului de siguran , 
precum i dovada pl ii tarifului aferent verific rii 
elimin rii acestor neconformit i, AFER va anula 
suspendarea certificatului. Perioada de suspendare nu 
prelunge te durata de valabilitate a certificatului de 
siguran . 

(3) În cazul în care neconformit ile care au 
condus la suspendarea certificatului de siguran  nu 
au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile 
specifice ale AFER prev zute la art. 8 din ordin, 
certificatul se retrage. 

Art. 7. - În cazul în care se constat  înc lc ri 
grave sau repetate ale reglement rilor specifice 
transportului feroviar pe anumite sec ii/rute de 
circula ie ori pentru anumite mijloace de trac iune 
înscrise în anexele certificatului de siguran , 
certificatul sau una ori mai multe anexe ale acestuia, 
dup  caz, se retrag. 

Art. 8. - (1) Certificatul de siguran  se suspend  
sau se retrage i în cazul suspend rii sau retragerii 
licen ei de transport feroviar. 

(2) Pe perioada suspend rii certificatului de 
siguran  ori a uneia sau mai multor anexe al acestuia, 
operatorul de transport feroviar nu mai poate efectua 
serviciile de transport feroviar pe sec iile/rutele de 
circula ie sau cu mijloacele de trac iune respective. 

Art. 9. - La suspendarea sau retragerea 
certificatului de siguran  operatorul de transport 
feroviar este obligat s  depun  la AFER originalul 
documentului în cel mult 5 zile lucr toare de la data 
comunic rii deciziei de suspendare/retragere. 

Art. 10. - În cazul retragerii certificatului de 
siguran  acordarea unui nou certificat se face în baza 
unei noi cereri. 
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Art. 11. - (1) AFER avizeaz  în scris gestionarul 
infrastructurii feroviare despre retragerea, 
suspendarea sau anularea suspend rii, dup  caz, a 
certificatelor de siguran  ori a uneia sau mai multor 
anexe ale acestora ale operatorilor de transport 
feroviar licen ia i. 

(2) Dup  primirea aviz rii gestionarul infrastructurii 
feroviare va ridica sau va acorda acces pe 
infrastructura feroviar , dup  caz, operatorilor de 
transport feroviar în cauz . 

Art. 12. - Pentru verificarea autenticit ii 
documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, 
operatorul de transport feroviar va prezenta originalele 
documentelor respective. 

Art. 13. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia 
de neacordare, suspendare sau retragere, dup  caz, a 

certificatului de siguran  se depun la AFER în termen 
de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

Art. 14. - (1) Pierderea sau deteriorarea 
certificatului de siguran  se comunic  de c tre 
operatorul de transport feroviar al AFER, în termen de 
15 zile calendaristice de la data constat rii. 

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al 
certificatului de siguran . 

Art. 15. - Acordarea, suspendarea, anularea 
suspend rii i retragerea certificatelor de siguran  se 
public  în Buletinul AFER. 

Art. 16. - Anexele A-D fac parte integrant  din 
prezentele norme. 

 
ANEXA A 
 la norme 

 (recto) 
 

ROMÂNIA 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 

 
CERTIFICAT DE SIGURAN  

pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public i/sau 
în interes propriu pe c ile ferate din România 

Seria ............. nr. .............. 
 

.................................................................................................................................., posesoare a Licen ei 
 (persoana juridic ) 

de transport feroviar seria ..................... nr. ................., este autorizat  s  efectueze servicii de transport feroviar 
(inclusiv opera iuni de manevr  feroviar ) ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

(de c tori, de marf ) 
pe sec iile/rutele de circula ie de pe infrastructura c ilor ferate din România, prev zute în anexa nr. I la 
prezentul certificat de siguran , în condi iile tehnice men ionate pe verso. 
 

Data eliber rii ....................... 
Valabil pân  la ....................... 

Director general, 
................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
(verso) 

CONDI IILE TEHNICE 
pentru care a fost emis certificatul de siguran  

Sistemul de remorcare*): 
.................................................................................................................................................................................. 

(abur, diesel, electric) 
Viteza maxim  de circula ie: 
.................................................................................................................................................................................. 
Tonajul maxim admis i lungimea maxim  admis : 
.................................................................................................................................................................................. 
Tipul vagoanelor**): 
.................................................................................................................................................................................. 
___________ 

  *) Seria i num rul locomotivelor se reg sesc în anexa nr. II la certificatul de siguran . 
 **) a) Pentru transportul feroviar de m rfuri se înscrie, dup  caz, vagoane pentru: m rfuri generale, m rfuri pentru care 

sunt necesare vagoane de construc ie special  (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, c rbuni, 
autovehicule, produse de carier , perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), m rfuri periculoase 
(explozivi, materii toxice, radioactive etc.), m rfuri agabaritice etc. 

    b) Pentru transportul feroviar de c tori se înscrie, dup  caz: vagoane-clas , vagoane cu et , vagoane de dormit, 
vagoane-restaurant, vagoane po , vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc. 
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ANEXA Nr. I 

 la Certificatul de siguran  seria ......... nr. ......... 
 

SEC IILE/RUTELE DE CIRCULA IE 
pe care operatorul de transport este autorizat s  efectueze servicii de transport feroviar 

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

Nr. crt.     Sec ia/Ruta de circula ie   
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 

Director, 
................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
 

ANEXA Nr. II 
 la Certificatul de siguran  seria ......... nr. ........ 

 
MATERIALUL RULANT MOTOR 

cu care operatorul de transport este autorizat s  efectueze servicii de transport feroviar  
pe sec iile/rutele de circula ie 

 
.................................................................................................................................................................................. 
 Nr. crt.   Tipul locomotivei    Nr. locomotivei 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 

Director, 
................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
 
 

ANEXA B 
 la norme 

CERERE 
pentru acordarea certificatului de siguran  

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

(persoana juridic ) 
str. .......................................... nr. ............., jude ul (sectorul) ........................, telefon ................, fax ..................., 
înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. ......................., având 
codul fiscal nr. .................... i contul nr. ........................, deschis la Banca ........................, filiala ......................., 
reprezentat  prin ............................................., posesoare a Licen ei de transport feroviar seria ....... nr. ............,  

(numele, prenumele i func ia) 
din ..................., solicit  eliberarea unui certificat de siguran  pentru efectuarea, pe infrastructura c ilor ferate 
din România, a serviciului de transport feroviar (inclusiv opera iuni de manevr  feroviar ) .................................... 

(de c tori, de marf ) 
............................................................ pe urm toarele sec ii/rute de circula ie: .................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

(se vor înscrie sta iile de cale ferat  terminus i sta iile de cale ferat  intermediare care definesc ruta de transport) 
 
Se anexeaz  documentele justificative conform art. 4 din Normele pentru acordarea certificatului de 

siguran  în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din 
România. 

 
Data ...................... 

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

(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 
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ANEXA C 
 la norme 

DOCUMENTA IA 
care trebuie s  înso easc  cererea pentru ob inerea certificatului de siguran  

 
Operatorul de transport feroviar, de in tor al 

licen ei de transport feroviar, care solicit  ob inerea 
certificatului de siguran  pentru executarea unui tip de 
serviciu de transport feroviar pe anumite sec ii/rute de 
circula ie, trebuie s  întocmeasc i s  depun  la 
AFER, o dat  cu documentele prev zute la art. 4 lit. c), 
d), e), f) i g) din norme, i urm toarea documenta ie: 

1. lista cu datele de identificare a fiec rei sec ii de 
circula ie pentru care solicit  acordarea certificatului de 
siguran , în care se vor preciza: 

a) sta iile de cale ferat  cap de sec ie; 
b) sta iile de cale ferat  intermediare; 
c) viteza maxim  admis  de circula ie; 
d) declivitatea maxim  existent ; 
e) eventualele abateri de la gabaritul de liber  

trecere; 
f) lungimea - distan a în km a sec iei; 
g) raza curbei minime; 
2. categoriile de m rfuri ce urmeaz  a fi 

transportate pe fiecare sec ie/rut  de circula ie 
nominalizat ; 

3. lista cu datele de identificare a materialului 
rulant de trac iune de care dispune pentru efectuarea 
activit ilor de transport feroviar pe sec iile/rutele de 
circula ie nominalizate, în care se vor preciza, pentru 
fiecare vehicul, urm toarele: 

a) tipul vehiculului i nr. de identificare; 
b) data construc iei; 
c) puterea nominal ; 
d) viteza maxim  constructiv ; 
e) sarcina maxim  pe osie; 
f) datele ultimelor revizii i repara ii planificate - 

RK, RG, RR - i denumirea unit ii care le-a efectuat; 
g) nr. i data documentului de omologare tehnic  

de tip; 
h) denumirea proprietarului i datele de 

înmatriculare a vehiculului; 
4. lista cu datele de identificare a vagoanelor 

de inute de solicitant ce urmeaz  a fi utilizate la 
efectuarea transporturilor pentru care a solicitat 
certificatul de siguran , specificând, pentru fiecare 
vehicul, urm toarele date: 

a) nr. i seria de identificare; 
b) data construc iei; 
c) datele ultimelor repara ii planificate - RK, RG, 

RP - i denumirea unit ii care le-a efectuat; 
d) nr. i data documentelor de omologare tehnic  

de tip, pentru fiecare tip de vehicul; 
e) denumirea proprietarului i datele de 

înmatriculare a vehiculului; 
f) viteza maxim  de circula ie; 
g) raza minim  de înscriere în curs ; 
h) tipul frânei automate; 
i) nr. de osii; 
j) tipul boghiului, dac  este cazul; 
k) particularit i constructive, dac  este cazul; 
5. memoriul tehnic în care se vor men iona: 
a) modul în care urmeaz  a se executa manevrele 

de formare i de descompunere a garniturilor de tren 
în sta iile cap de sec ie i, dac  este cazul în parcurs, 
datele de identificare a personalului propriu utilizat la 
efectuarea manevrelor, dac  este cazul; 

b) modul în care se vor executa reviziile tehnice 
obligatorii, prev zute în reglement rile specifice în 
vigoare, pentru vehiculele de remorcare i vagoanele 
din garniturile de tren remorcate; 

c) modul în care este prev zut s  se procedeze în 
cazul producerii unor defecte accidentale în parcurs, 
care necesit  scoaterea din compunerea trenurilor 
remorcate a vehiculelor defecte, inclusiv în cazul 
defect rii vehiculului de remorcare; 

d) surile stabilite pentru transportul m rfurilor 
periculoase, dac  este cazul; 

e) modul de asigurare a înso irii trenurilor 
remorcate, dac  este cazul; 

f) modul de verificare a personalului de locomotiv  
i de înso ire la intrarea în serviciu; 

g) modul de asigurare a condi iilor pentru 
respectarea timpului de lucru maxim admis i a 
timpului de odihn  pentru personalul de locomotiv , în 
conformitate cu reglement rile specifice în vigoare; 

h) modul de alimentare cu combustibil a 
locomotivelor, dac  este cazul; 

i) modul de asigurare a controlului propriu cu 
privire la siguran a circula iei; 

j) modul de asigurare a lucr rilor de între inere, 
revizie i preg tire tehnic  pentru vehiculele de 
remorcare i vagoanele din compunerea trenurilor 
remorcate; 

k) modul de asigurare a efectu rii repar rii 
vehiculelor defectate accidental, cu precizarea datelor 
de identificare a centrelor - atelierelor de repara ii 
preconizate a fi utilizate 

6. lista nominal  cu personalul de locomotiv  
utilizat, precizând pentru fiecare: 

a) numele i prenumele; 
b) anul na terii; 
c) func ia; 
d) vechimea în func ie; 
e) nr. i data documentului care atest  calificarea 

de mecanic de locomotiv ; 
f) nr. i data autoriza iei în func ie, cu precizarea 

tipului de locomotiv i a tipului de serviciu care este 
autorizat; 

g) nr. i data documentului prin care se atest  c  
este apt medical i psihologic; 

h) sec ia de circula ie pe care va fi folosit; 
i) nr. i data ultimului document prin care se atest  

 a efectuat recunoa terea sec iilor de circula ie 
pentru care este nominalizat, eliberat conform 
reglement rilor în vigoare; 

j) centrul la care efectueaz  instruirea/verificarea 
periodic  profesional ; 

k) calificativul ob inut în ultimul an; 
l) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu 

precizarea în ce au constat abaterile, dac  este cazul; 
m) desfaceri disciplinare ale contractului de munc  

în perioada de activitate, cu precizarea abaterilor 
survenite i a datei la care a fost sanc ionat; 

n) nr. i data documentului care atest  statutul de 
angajat - perioad  determinat , nedeterminat ; 

o) copii de pe documentele prev zute la lit. f), g), i) 
i n); 

7. lista personalului propriu utilizat pentru 
între inerea i revizia tehnic  a materialului rulant, 
pentru manevr i înso ire a trenurilor, dac  este 
cazul, precizând pentru fiecare: 

a) numele, prenumele, func ia; 
b) vârsta; 
c) func ia; 
d) vechimea în func ie; 
e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
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f) nr. i data documentului prin care se atest  c  
este apt medical i psihologic; 

g) nr. i data autoriza iei în func ie; 
h) sec ia de circula ie pentru care va fi folosit, dac  

este cazul; 
i) centrul în care efectueaz  instruirea periodic  

profesional ; 
j) calificativul ob inut în ultimul an de activitate; 
k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu 

precizarea abaterilor, dac  este cazul; 
l) desfaceri disciplinare ale contractului de munc  

în perioada de activitate, cu precizarea datei i a 
abaterii; 

m) nr. i data documentului care atest  statutul de 
angajat - perioad  determinat , nedeterminat ; 

n) copii de pe documentele prev zute la lit. f), g) i 
m). 

Solicitantul, la cererea AFER, este obligat s  
prezinte documentele doveditoare privind datele 
men ionate mai sus, în original, i s  depun  la AFER, 
dup  caz, copii de pe aceste documente. 

 
 

ANEXA D 
 la norme 

ANGAJAMENT 
  

...................................................., cu sediul în localitatea ....................., str. ........................ nr. ..............., 
(persoana juridic ) 

reprezentat  prin ..............................................................................., se angajeaz  ca pe perioada de valabilitate  
(numele, prenumele i func ia) 

a certificatului de siguran : 
1. s  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele 
prezentate la solicitarea acord rii certificatului de siguran ; 
2. s  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a activit ii de transport pentru 
care solicit  certificatul de siguran , stabilite pentru c ile ferate din România; 
3. s  utilizeze în procesul de transport feroviar doar material rulant înmatriculat i revizuit periodic, în  
conformitate cu reglement rile i cu instruc iunile specifice transporturilor pe c ile ferate din România; 
4. s  realizeze toate opera iunile de verificare, între inere i repara ii pentru materialul rulant introdus în 
circula ie, la termenele i la parametrii tehnici prev zu i în reglement rile specifice în vigoare; 
5. s  asigure respectarea de c tre personalul propriu a regimului de lucru i a atribu iilor prev zute în 
reglement rile specifice în vigoare pentru c ile ferate din România; 
6. s  utilizeze în func iile cu responsabilit i în siguran a circula iei numai personal instruit, examinat periodic din 
punct de vedere profesional i apt medical i psihologic, autorizat conform reglement rilor specifice în vigoare 
pentru c ile ferate din România; 
7. s  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea 
opera iunilor de transport feroviar prin ac iuni de control i inspec ie de stat în baza conven iilor încheiate cu 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER; 
8. s  permit  accesul în unit ile i pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorit ii 
Feroviare Române - AFER, pe baza legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele 
necesare verific rii modului de îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii certificatului de siguran . 
 
Data .............................. 
 

........................................................................... 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 

 
 

ANEXA Nr.  3 
 

NORME 
pentru acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar i a certificatului de operare pentru manevr ,  

în vederea efectu rii numai a opera iunilor de manevr  feroviar  
 

CAPITOLUL I 
Dispozi ii generale 

 
Art. 1. - (1) Manevra feroviar  pe c ile ferate din 

România poate fi efectuat  de c tre operatori de 
manevr  care de in autoriza ie de manevr  feroviar i 
certificat de operare pentru manevr  eliberate de 
AFER. 

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de 
specialitate se definesc dup  cum urmeaz : 

a) manevr  feroviar  - opera iunile de manevr  a 

convoaielor/vagoanelor de marf i/sau de c tori în 
interes public i/sau în interes propriu pe c ile ferate 
din România; 

b) operator de manevr  feroviar  - persoan  
juridic  român  cu capital de stat i/sau privat a c rei 
activitate principal  în domeniul transportului feroviar 
const  numai în efectuarea de opera iuni de manevr  
pe c ile ferate din România i care de ine autoriza ie 
pentru manevr  feroviar ; 

c) autoriza ie pentru manevr  feroviar  - document 
prin care se atest  c  un agent economic poate 
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organiza i executa opera iuni de manevr  feroviar  
pe c ile ferate din România; 

d) certificat de operare pentru manevr  - 
document prin care se atest  c  un operator de 
manevr  feroviar  de in tor al autoriza iei pentru 
manevr  feroviar  poate s  execute opera iuni de 
manevr  pe zonele de manevr  solicitate. 

Art. 2. - (1) Autoriza ia pentru manevr  feroviar i 
certificatul de operare pentru manevr  se acord  în 
mod nediscriminatoriu agen ilor economici, în condi iile 
prezentelor norme. 

(2) Autoriza ia pentru manevr  feroviar i 
certificatul de operare pentru manevr  sunt documente 
cu regim special, nominale i netransmisibile. 

Art. 3. - Operatorii de manevr  feroviar  posesori 
ai autoriza iei pentru manevr  feroviar i ai 
certificatului de operare pentru manevr  sunt 
înregistra i de c tre AFER în Registrul operatorilor de 
manevr  feroviar . 

Art. 4. - În cadrul opera iunilor de manevr  
feroviar  se poate manevra material rulant motor, 
material rulant tractat pentru transport de marf , 

tori, mesagerie, colet rie etc., precum i material 
rulant utilizat la între inerea i repararea infrastructurii 
feroviare. 

Art. 5. - Autoriza ia pentru manevr  feroviar , 
înso it  de certificatul de operare pentru manevr , d  
dreptul operatorului de manevr  feroviar  de a efectua 
numai opera iuni de manevr  pe c ile ferate din 
România. 

 
CAPITOLUL II 

Acordarea, suspendarea i retragerea autoriza iei 
pentru manevr  feroviar  pe infrastructura 

ilor ferate din România 
 

Art. 6. - Autoriza ia pentru manevr  feroviar  pe 
ile ferate din România poate fi acordat  persoanelor 

juridice române cu capital de stat i/sau privat, care au 
ca principal obiect de activitate în domeniul 
transportului feroviar efectuarea de opera iuni de 
manevr  feroviar  pe c ile ferate din România i care 
îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: 

a) de in, în proprietate sau cu chirie, materialul 
rulant de trac iune necesar pentru efectuarea 
opera iunilor de manevr  feroviar , cu caracteristicile 
tehnice i de dotare impuse de prescrip iile de 
siguran a circula iei feroviare i de calitate a 
opera iunilor de manevr  feroviar , prev zute în actele 
normative în vigoare i autorizat din punct de vedere 
tehnic de c tre AFER; 

b) se angajeaz  s  respecte prescrip iile tehnice, 
tehnologice, de organizare i de desf urare a 
opera iunilor de manevr  feroviar , în condi ii de 
siguran  a circula iei, de securitate a muncii i de 
protec ie a mediului; 

c) au structuri organizatorice i dot ri necesare 
pentru efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar , 
pentru care solicit  autoriza ia pentru manevr  
feroviar  pe infrastructura feroviar , adecvate 
implement rii i men inerii unui sistem al calit ii, în 
conformitate cu cerin ele standardului SR EN ISO 
9001/2001; 

d) au personal desemnat cu atribu ii în 
organizarea i conducerea opera iunilor de manevr  
feroviar i de siguran  a circula iei, cu preg tire 
profesional  în domeniul feroviar, care a lucrat cel 
pu in 2 ani în activit i de transport feroviar i este 
atestat de c tre AFER; 

e) au personal propriu necesar pentru conducerea 
materialului rulant motor i pentru efectuarea 

opera iunilor de manevr  feroviar , apt din punct de 
vedere medical i psihologic, calificat i autorizat în 
conformitate cu prescrip iile specifice în vigoare, 
pentru func iile pe care le exercit ; 

f) au consilier de siguran  pentru transportul 
rfurilor periculoase, certificat conform 

reglement rilor specifice feroviare, dac  solicit  
certificat de operare pentru manevr  a vagoanelor 
înc rcate cu m rfuri periculoase; 

g) asigur  între inerea i repararea materialului 
rulant pe care îl de in i îl utilizeaz , în unit i 
autorizate de c tre AFER; 

h) asigur  instruirea i perfec ionarea personalului 
propriu cu responsabilit i în siguran a circula iei, în 
centre autorizate de c tre AFER; 

i) nu sunt în procedur  de faliment; 
j) demonstreaz  c  unitatea poate face fa  

obliga iilor sale financiare pe o perioad  de cel pu in 
12 luni; 

k) persoanele din conducerea executiv  a 
operatorului de manevr  feroviar  nu au suferit 
condamn ri pentru fapte penale grave i nu le este 
interzis  exercitarea unor drepturi civile; 

l) demonstreaz  c  pot face fa  obliga iilor 
contractuale privind desp gubirile pentru pagube 
produse ter ilor, m rfurilor i mesageriei în caz de 
accident sau eveniment feroviar. 

Art. 7. - Autoriza ia pentru manevr  feroviar  se 
acord  pe o perioad  de 5 ani de la data eliber rii i 
este valabil  în condi iile viz rii sale anuale. 

Art. 8. - Modelul autoriza iei pentru manevr  
feroviar  este prev zut în anexa A la prezentele 
norme. 

Art. 9. - Pentru ob inerea autoriza iei pentru 
manevr  feroviar  persoana juridic  solicitant  trebuie 

 depun  la AFER o cerere, conform modelului din 
anexa B la prezentele norme, înso it  de un dosar cu 
urm toarele documente: 

a) copie a actului legal de constituire ca persoan  
juridic , din care s  rezulte c  are ca principal obiect 
de activitate efectuarea opera iunilor de manevr  pe 
infrastructura c ilor ferate din România; 

b) copie a certificatului de înmatriculare la Camera 
de Comer i Industrie a României i a Municipiului 
Bucure ti; 

c) dovad  c  de in în proprietate material rulant 
motor cu care s  execute opera iunile de manevr  
feroviar  (copie de pe actul de vânzare-cump rare, 
hot rârea judec toreasc  definitiv i irevocabil , actul 
de dona ie sau orice alt act legal care atest  c  
vehiculul este în proprietatea solicitantului) sau 
document legal care atest  de inerea în folosin  a 
acestuia (copie de pe contractul de închiriere, 
contractul de leasing sau orice alt document legal); 

d) angajamentul întocmit conform modelului 
prev zut în anexa C la prezentele norme; 

e) lista cu documentele sistemului calit ii, 
elaborate în conformitate cu standardul SR EN ISO 
9001/2001, specifice efectu rii opera iunilor de 
manevr  feroviar ; 

f) lista cuprinzând numele responsabililor atesta i, 
desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea 
opera iunilor de manevr  feroviar i de siguran  a 
circula iei, în care se vor men iona, pentru fiecare 
persoan , preg tirea profesional i experien a în 
domeniul feroviar; 

g) lista cuprinzând personalul necesar pentru 
conducerea materialului rulant motor i pentru 
efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar , calificat 
i autorizat în conformitate cu prescrip iile specifice ale 

ilor ferate române; 
h) copie a certificatului de consilier de siguran  la 
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transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  se solicit  manevrarea 
vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase; 

i) lista dot rilor existente, necesare desf ur rii 
opera iunilor de manevr  feroviar ; 

j) autoriza ia eliberat  de AFER pentru activitatea 
de între inere i reparare a materialului rulant din 
dotare sau, dup  caz, contractele încheiate cu unit i 
autorizate de AFER; 

k) autoriza ia eliberat  de AFER pentru activitatea 
de între inere i reparare a infrastructurii feroviare din 
dotare sau contracte încheiate cu unit i autorizate de 
AFER, dac  operatorul de ine infrastructur  feroviar ; 

l) dovada c  instruirea i perfec ionarea 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
se fac în centre autorizate de AFER; 

m) copie de pe ultimul bilan  contabil depus 
conform legii i, dup  caz, de pe bugetul de venituri i 
cheltuieli pe anul în curs, precum i alte documente din 
care s  rezulte bonitatea solicitantului; 

n) declara ia pe propria r spundere a persoanelor 
din conducerea executiv  a operatorului de manevr  
feroviar , din care s  reias  c  acestea nu au suferit 
condamn ri pentru fapte penale grave i nu le este 
interzis  exercitarea unor drepturi civile; 

o) contractul pentru r spundere civil  fa  de ter i 
i pentru asigurarea materialului rulant i a m rfurilor, 

în caz de accidente i evenimente feroviare produse în 
activitatea de manevr  feroviar , încheiat cu o firm  de 
asigur ri acreditat  de c tre Comisia de Supraveghere 
a Asigur rilor; 

p) dovada pl ii tarifului pentru verificarea 
documentelor în vederea acord rii autoriza iei pentru 
manevr  feroviar . 

Art. 10. - (1) Acordarea autoriza iei pentru 
manevr  feroviar  se efectueaz  de c tre AFER în cel 
mult dou  luni de la data depunerii cererii de solicitare 
a autoriza iei i a dosarului cu documente. 

(2) Decizia de neacordare a autoriza iei va fi 
motivat  în scris de c tre AFER. 

(3) Dac  solicitantul va prezenta dovezile de 
eliminare a neconformit ilor men ionate în decizia de 
neacordare a autoriza iei, AFER va elibera autoriza ia 
pentru manevr  feroviar  solicitat . 

Art. 11. - (1) Cu cel pu in 30 de zile calendaristice 
înainte de data expir rii vizei anuale a autoriza iei de 
manevr  feroviar  operatorul de manevr  feroviar  va 
cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. 
Cererea va fi înso it  de dovada pl ii tarifului aferent 
acord rii vizei anuale. 

(2) În situa ia în care au intervenit modific ri în 
documentele prezentate la acordarea autoriza iei, 
operatorul de manevr  feroviar  are obliga ia s  
prezinte, o dat  cu cererea de solicitare a vizei anuale, 
documentele prev zute în procedurile specifice ale 
AFER prev zute la art. 8 din ordin. 

(3) AFER va comunica în scris, în termen de 30 de 
zile calendaristice, decizia privind acordarea sau 
neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi 
motivat  în scris de c tre AFER. 

Art. 12. - (1) În perioada de valabilitate a 
autoriza iei de manevr  feroviar  AFER va verifica 
periodic prin ac iuni de control i inspec ie de stat 
modul în care sunt respectate i îndeplinite condi iile 
care au stat la baza eliber rii autoriza iei, iar în cazul 
în care constat  c  operatorul de manevr  feroviar  nu 
mai respect  sau nu mai îndepline te una sau mai 
multe condi ii, autoriza ia se suspend . 

(2) În cazul în care operatorul de manevr  
feroviar  face dovada elimin rii neconformit ilor care 
au condus la suspendarea autoriza iei pentru manevr  
feroviar , precum i dovada pl ii tarifului aferent 

verific rii elimin rii acestor neconformit i, AFER va 
anula suspendarea autoriza iei. Perioada de 
suspendare nu prelunge te durata de valabilitate a 
autoriza iei. 

(3) În cazul în care neconformit ile care au 
condus la suspendarea autoriza iei pentru manevr  
feroviar  nu au fost eliminate în termenul stabilit prin 
procedurile specifice ale AFER prev zute la art. 8 din 
ordin, autoriza ia se retrage. 

Art. 13. - În cazul în care se constat  înc lc ri 
grave sau repetate ale reglement rilor specifice 
transportului feroviar, precum i în caz de incapacitate 
financiar , autoriza ia pentru manevr  feroviar  se 
retrage. 

Art. 14. - Autoriza ia pentru manevr  feroviar  se 
suspend  sau se retrage, dup  caz, i ca urmare a 
unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor 
financiare fa  de bugetul de stat. 

Art. 15. - (1) Suspendarea sau retragerea 
autoriza iei pentru manevr  feroviar  atrage i 
suspendarea sau retragerea certificatului de operare 
pentru manevr . 

(2) Pe perioada suspend rii autoriza iei pentru 
manevr  feroviar  operatorul de manevr  feroviar  nu 
mai poate efectua opera iunile de manevr  pentru care 
a ob inut autoriza ia. 

Art. 16. - Dac  de in torul autoriza iei pentru 
manevr  feroviar  nu i-a început activitatea în decurs 
de 6 luni de la data acord rii autoriza iei sau i-a 
întrerupt activitatea pentru o perioad  de 6 luni 
consecutive, autoriza ia se retrage. 

Art. 17. - La suspendarea sau retragerea 
autoriza iei pentru manevr  feroviar  operatorul de 
manevr  feroviar  este obligat s  depun  la AFER 
originalul documentului în termen de 5 zile lucr toare 
de la data comunic rii deciziei de suspendare/ 
retragere. 

Art. 18. - În cazul retragerii autoriza iei pentru 
manevr  feroviar , acordarea unei noi autoriza ii se 
face în baza unei noi cereri. 

Art. 19. - Operatorului de manevr  feroviar  c ruia 
i s-a retras de dou  ori autoriza ia pentru manevr  
feroviar  nu i se va mai elibera o nou  autoriza ie, 
dac  retragerile s-au datorat unor înc lc ri grave sau 
repetate ale reglement rilor specifice transportului 
feroviar. 

 
CAPITOLUL III 

Acordarea, suspendarea i retragerea certificatului 
de operare pentru manevr  

 
Art. 20. - Certificatul de operare pentru manevr  

se acord  operatorilor de manevr  feroviar  care 
îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: 

a) de in autoriza ie pentru manevr  feroviar , 
valabil , pentru tipul de opera iuni de manevr  
feroviar  pentru care solicit  acordarea certificatului de 
operare pentru manevr ; 

b) au personal propriu pentru conducerea 
materialului rulant motor i pentru efectuarea 
opera iunilor de manevr  feroviar , apt din punct de 
vedere medical i psihologic, calificat i autorizat în 
conformitate cu reglement rile specifice transportului 
feroviar, pentru func iile pe care le exercit ; 

c) de in material rulant înmatriculat, revizuit tehnic 
i corespunz tor pentru efectuarea opera iunilor de 

manevr  feroviar , autorizat de AFER; 
d) asigur  instruirea i perfec ionarea personalului 

cu responsabilit i în siguran a circula iei în centre 
autorizate de AFER; 

e) asigur  între inerea i repararea materialului 
rulant din dotare în unit i autorizate de AFER; 



Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 343/19.09.2003 
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 688/01.10.2003 

 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 17

f) asigur  între inerea i repararea infrastructurii 
feroviare din dotare în unit i autorizate de AFER, 
dac  operatorul de ine infrastructur  feroviar ; 

g) au consilier de siguran  pentru transportul 
rfurilor periculoase, certificat conform 

reglement rilor specifice feroviare, dac  solicit  
certificat de operare a vagoanelor înc rcate cu m rfuri 
periculoase. 

Art. 21. - Certificatul de operare pentru manevr  
se acord  pentru o perioad  de minimum 3 luni i 
maximum un an, f  a dep i perioada de valabilitate 
a autoriza iei pentru manevr  feroviar . 

Art. 22. - Modelul certificatului de operare pentru 
manevr  este prev zut în anexa D la prezentele 
norme. 

Art. 23. - Pentru ob inerea certificatului de operare 
pentru manevr  operatorul de manevr  feroviar  
de in tor de autoriza ie pentru manevr  feroviar  
trebuie s  depun  la AFER o cerere, conform 
modelului din anexa E la prezentele norme, înso it  de 
un dosar cu urm toarele documente: 

a) copie a autoriza iei pentru manevr  feroviar ; 
b) documenta ia conform modelului prezentat în 

anexa F la prezentele norme; 
c) lista cuprinzând centrele de instruire i 

perfec ionare a personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei i contractele încheiate cu 
acestea; 

d) lista cuprinzând denumirile unit ilor proprii de 
între inere i/sau de reparare a materialului rulant din 
dotare i a infrastructurii feroviare din dotare, dac  
este cazul, sau contractele încheiate cu alte unit i de 
între inere i/sau de reparare a materialului rulant sau 
a infrastructurii feroviare, dup  caz; 

e) angajamentul întocmit conform modelului 
prev zut în anexa G la prezentele norme; 

f) dovada pl ii tarifului pentru acordarea 
certificatului de operare pentru manevr . 

Art. 24. - (1) Acordarea certificatului de operare 
pentru manevr  se efectueaz  de c tre AFER în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data 
depunerii cererii de solicitare a certificatului i a 
dosarului cu documente. 

(2) Decizia de neacordare a certificatului de 
operare pentru manevr  va fi motivat  în scris de c tre 
AFER. 

(3) Dac  solicitantul va prezenta dovezile de 
eliminare a neconformit ilor men ionate în decizia de 
neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul 
de operare pentru manevr  solicitat. 

Art. 25. - (1) În perioada de valabilitate a 
certificatului de operare pentru manevr  AFER va 
verifica prin ac iuni de control i inspec ie de stat, în 
unit ile i pe mijloacele de transport ale operatorului 
de manevr  feroviar , modul în care sunt respectate 
sau îndeplinite condi iile care au stat la baza eliber rii 
acestuia, iar în cazul în care constat  c  de in torul 
certificatului de operare pentru manevr  nu mai 
respect  sau nu mai îndepline te una sau mai multe 
condi ii, certificatul se suspend . 

(2) În cazul în care operatorul de manevr  
feroviar  face dovada elimin rii neconformit ilor care 
au condus la suspendarea certificatului de operare 
pentru manevr , precum i dovada pl ii tarifului 
aferent verific rii acestor neconformit i, AFER va 
anula suspendarea certificatului. Perioada de 
suspendare nu prelunge te durata de valabilitate a 
certificatului de operare pentru manevr . 

(3) În cazul în care neconformit ile care au 
condus la suspendarea certificatului de operare pentru 

manevr  nu au fost eliminate în termenul stabilit prin 
procedurile specifice ale AFER prev zute la art. 8 din 
ordin, certificatul de operare pentru manevr  se 
retrage. 

Art. 26. - În cazul în care se constat  înc lc ri 
grave sau repetate ale reglement rilor specifice 
transportului feroviar, pe anumite zone de manevr  
sau pentru anumite mijloace de trac iune înscrise în 
anexele certificatului de operare pentru manevr , 
certificatul ori una sau mai multe anexe ale acestuia, 
dup  caz, se retrag. 

Art. 27. - (1) Certificatul de operare pentru 
manevr  feroviar  se suspend  sau se retrage i în 
cazul suspend rii ori al retragerii autoriza iei pentru 
manevr  feroviar . 

(2) Pe perioada suspend rii certificatului de 
operare pentru manevr  operatorul de manevr  
feroviar  nu mai poate efectua opera iuni de manevr . 

Art. 28. - La suspendarea i retragerea 
certificatului de operare pentru manevr  operatorul de 
manevr  feroviar  este obligat s  depun  la AFER 
originalul documentului, în termen de 5 zile lucr toare 
de la data comunic rii deciziei de 
suspendare/retragere. 

Art. 29. - În cazul retragerii certificatului de 
operare pentru manevr , acordarea unui nou certificat 
se face în baza unei noi cereri. 

 
CAPITOLUL IV 

Dispozi ii tranzitorii i finale 
 

Art. 30. - (1) AFER avizeaz  în scris gestionarul 
infrastructurii feroviare, precum i operatorii de 
transport feroviar licen ia i despre retragerea, 
suspendarea sau anularea suspend rii, dup  caz, a 
autoriza iilor pentru manevr  feroviar , a certificatelor 
de operare pentru manevr  sau a uneia/mai multor 
anexe ale certificatelor. 

(2) Dup  primirea aviz rii gestionarul infrastructurii 
feroviare va ridica sau va acorda acces pe 
infrastructura feroviar , dup  caz, operatorilor de 
manevr  feroviar  în cauz . 

Art. 31. - Pentru verificarea autenticit ii 
documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, 
operatorul de manevr  feroviar  va prezenta 
originalele documentelor respective. 

Art. 32. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia 
de neacordare, suspendare sau retragere a 
autoriza iei pentru manevr  feroviar i/sau a 
certificatului de operare pentru manevr , dup  caz, se 
depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

Art. 33. - (1) Pierderea sau deteriorarea 
autoriza iei pentru manevr  feroviar  ori a certificatului 
de operare pentru manevr  se comunic  de c tre 
operatorul de manevr  feroviar  AFER în termen de 
15 zile de la data constat rii. 

(2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al 
autoriza iei pentru manevr  feroviar  sau al 
certificatului de operare pentru manevr . 

Art. 34. - Acordarea, suspendarea, anularea 
suspend rii i retragerea autoriza iei pentru manevr  
feroviar  sau a certificatului de operare pentru 
manevr  se public  în Buletinul AFER. 

Art. 35. - Anexele A - G fac parte integrant  din 
prezentele norme. 
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ANEXA A 
 la norme 

(recto) 
 

 
ROMÂNIA 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 

 
AUTORIZA IE 

pentru manevr  feroviar  
Seria ................... nr. .................. 

 
În conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe 

ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, aprobat  cu modific ri i 
complet ri prin Legea nr. 89/1999, cu modific rile ulterioare, i ale Ordonan ei Guvernului nr. 95/1998 privind 
înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,  aprobat   cu  modific ri  prin  Legea 
nr. 3/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare, .............................................................................................., 

(persoana juridic ) 
cu sediul în localitatea ...............……................, str. ......…......................... nr. ...., jude ul (sectorul) ..................., 
înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. ........................, este 
autorizat  s  efectueze, în calitate de operator de manevr  feroviar , urm toarele opera iuni de manevr : ......... 
.................................................................................................................................................................................. 

(se vor înscrie opera iunile de manevr  conform pct. 4 din anexa F la norme) 
Prezenta autoriza ie pentru manevr  feroviar  este valabil  pentru o perioad  de 5 ani de la data 

eliber rii, în condi iile viz rii ei anuale. 
 

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

Director general, 
.................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
 

(verso) 
Posesorul autoriza iei pentru manevr  feroviar  are urm toarele obliga ii: 
1.  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele 

prezentate la solicitarea autoriza iei, data începerii efective sau, dup  caz, a întreruperii activit ii de efectuare a 
opera iunilor de manevr  feroviar ; 

2.  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a opera iunilor de manevr  
feroviar ; 

3.  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea 
opera iunilor de manevr  feroviar  prin ac iuni de control i inspec ie de stat, în baza conven iilor încheiate cu 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER; 

4.  permit  accesul în unitatea/unit ile proprie/proprii, pentru personalul Autorit ii Feroviare Române - 
AFER posesor al legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele necesare verific rii 
modului de îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii autoriza iei pentru manevr  feroviar . 

Posesorul autoriza iei pentru manevr  feroviar  are urm toarele drepturi: 
1.  desf oare opera iunile de manevr  feroviar  în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
2.  încheie, în condi iile legii, contracte economice pentru efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar  

care se încadreaz  în categoriile specificate în autoriza ia pentru manevr  feroviar  pe c ile ferate din 
România. 

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. 

 

 



Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 343/19.09.2003 
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 688/01.10.2003 

 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 19

  
ANEXA B 
 la norme 

 
CERERE 

pentru ob inerea autoriza iei pentru manevr  feroviar  
 

................................................................................................................................, cu sediul în localitatea 
(persoana juridic ) 

........................., str. ................... nr. ........., jude ul (sectorul) ................., telefon ..........., fax ............, înregistrat  
la Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. ..................., având codul fiscal 
nr. ................ i contul nr. ........................, deschis la Banca ....................................., filiala ................................., 
reprezentat  prin ............................................................., solicit acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar ,  

(numele, prenumele i func ia) 
în vederea efectu rii urm toarelor opera iuni de manevr  feroviar : ...................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

(se vor înscrie opera iunile de manevr  feroviar  conform pct. 4 din anexa F la norme) 
 
Se anexeaz  documentele justificative conform art. 9 din Normele pentru acordarea autoriza iei pentru 

manevr  feroviar i a certificatului de operare pentru manevr , în vederea efectu rii numai a opera iunilor de 
manevr  feroviar . 
 
Data ....................... 
 

............................................................................ 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 

  
 

ANEXA C 
 la norme 

 
ANGAJAMENT 

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

(persoana juridic ) 
.....….....….........., str. ............................ nr. ..................., reprezentat  prin ..........................................................,  

(numele, prenumele i func ia) 
 
se angajeaz  ca pe perioada de valabilitate a autoriza iei pentru manevr  feroviar : 
 

1. s  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele 
prezentate la solicitarea acord rii autoriza iei pentru manevr  feroviar ; 

2. s  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a manevrei trenurilor, 
stabilite pentru manevra pe c ile ferate din România, în condi ii de siguran  a circula iei i de securitate a 
transporturilor; 

3. s  comunice Autorit ii Feroviare Române - AFER data începerii i, dup  caz, data întreruperii i a 
relu rii activit ii de manevr  feroviar ; 

4. s  respecte prevederile reglement rilor aplicabile transportului feroviar i manevrei pe infrastructura 
ilor ferate din România; 

5. s  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea 
opera iunilor de manevr  feroviar  prin ac iuni de control i inspec ie de stat, în baza conven iilor încheiate cu 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER; 

6. s  permit  accesul în unit ile proprii pentru personalul Autorit ii Feroviare Române - AFER posesor 
al legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele necesare verific rii modului de 
îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii autoriza iei pentru manevr  feroviar . 
 
Data .......................... 
 

........................................................................... 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 
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ANEXA D 
 la norme 

 (recto) 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC IILOR I TURISMULUI 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
 

CERTIFICAT DE OPERARE 
pentru efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar  pe c ile ferate din România 

Seria ............. nr. ................. 
 

................................................................................................................., posesoare a Autoriza iei pentru 
(persoana juridic ) 

manevr  feroviar  seria .................... nr. .................., este autorizat  s  efectueze numai opera iuni de manevr   
.................................................................................................................................................................................. 

(se înscrie domeniul de activitate: c tori, marf , mesagerie, colet rie etc.) 
pe zonele de manevr  de pe infrastructura c ilor ferate din România prev zute în anexa nr. I la prezentul 
certificat de siguran , în condi iile tehnice men ionate pe verso. 
 

Data eliber rii ............................ 
Valabil pân  la ............................ 

Director general, 
................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
(verso) 

 
CONDI IILE TEHNICE 

pentru care a fost emis certificatul de operare pentru manevr  
 

Sistemul de remorcare*): 
.................................................................................................................................................................................. 

(abur, diesel, electric) 
Viteza maxim  de manevr : 
.................................................................................................................................................................................. 
Tipul vagoanelor**): 
.................................................................................................................................................................................. 
___________ 
  *) Seria i num rul locomotivelor se reg sesc în anexa nr. II la certificatul de siguran . 
 **) a) Pentru opera iunile de manevr  feroviar  de m rfuri se înscrie, dup  caz, vagoane pentru: m rfuri generale, m rfuri pentru care sunt 
necesare vagoane de construc ie special  (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, c rbuni, autovehicule, produse 
de carier , perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), m rfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), 

rfuri agabaritice etc. 
      b) Pentru opera iunile de manevr  feroviar  de c tori se înscrie, dup  caz: vagoane-clas , vagoane-cu et , vagoane de dormit, 
vagoane-restaurant, vagoane-po , vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc. 
 

ANEXA nr. I 
la Certificatul de operare pentru manevr  seria ... nr. ... 

 
ZONELE DE MANEVR  

pe care operatorul de manevr  feroviar  este autorizat s  efectueze numai opera iuni de manevr  feroviar  
_________________________________________________________________________________________ 

Nr.                           Zona de                             Proprietar,                                               Sta ia de cale ferat  
crt.                          manevr                              utilizator                                                   adiacent  

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 
Director, 

................................................... 
(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
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ANEXA Nr. II 
la Certificatul de operare pentru manevr  seria ... nr. ... 

 
MATERIALUL RULANT MOTOR 

cu care operatorul de manevr  feroviar  este autorizat s  efectueze numai opera iuni de manevr  feroviar  
_________________________________________________________________________________________ 

Nr.                                           Tipul locomotivei                                                                      Nr. locomotivei 
crt. 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER 

Director, 
................................................... 

(numele, prenumele, semn tura i tampila unit ii) 
 

ANEXA E 
 la norme 

 
CERERE 

pentru acordarea certificatului de operare pentru manevr  în vederea efectu rii  
numai a opera iunilor de manevr  feroviar  

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

(persoana juridic ) 
............................., str. .......................... nr. ........., jude ul (sectorul) ..........., telefon ........., fax .........., 
înregistrat  la Camera de Comer i Industrie a României i a Municipiului Bucure ti la nr. .................................., 
având codul fiscal nr. ......................... i contul nr. ........................, deschis la Banca ......................................, 
filiala ..............................................., reprezentat  prin .................................................................., posesoare a  

(numele, prenumele i func ia) 
 
Autoriza iei pentru manevr  feroviar  seria ..................... nr. .............., din .......   .........., solicit eliberarea unui 
certificat de operare pentru efectuarea numai a opera iunilor de manevr  pe urm toarele zone de manevr  
feroviar : 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

(se vor enumera zonele de manevr , cu men ionarea, dup  caz, a proprietarului i a sta iei de cale ferat  unde se face manevra) 
 
Se anexeaz  documentele justificative conform art. 23 din Normele pentru acordarea autoriza iei pentru 

manevr  feroviar i a certificatului de operare pentru manevr , în vederea efectu rii numai a opera iunilor de 
manevr  feroviar . 
 

Data .................................. 
 

............................................................................ 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 

  
ANEXA F 
 la norme 

 
DOCUMENTA IA 

care trebuie s  înso easc  cererea pentru ob inerea certificatului de operare pentru manevr  
 

   Operatorul de transport feroviar, de in tor al licen ei 
de transport feroviar, care solicit  ob inerea 
certificatului de siguran  pentru executarea unui tip de 
serviciu de transport feroviar pe anumite sec ii/rute de 
circula ie, trebuie s  întocmeasc i s  depun  la 
AFER, o dat  cu documentele prev zute la art. 23 lit. 
c), d), e) i f) din norme, i urm toarea documenta ie: 
   1. lista cu datele de identificare a zonei de manevr  
pentru care solicit  certificat de operare, în care se vor 

preciza: 
   a) zona de manevr ; 
   b) denumirea proprietarului sau utilizatorului zonei 
de manevr , dac  este cazul; 
   c) sta ia de cale ferat  de pe infrastructura feroviar  
unde se efectueaz  manevra; 
   2. categoriile de vagoane pentru care se solicit  
certificatul de operare pentru manevr i dac  
urmeaz  s  manevreze vagoane înc rcate cu m rfuri 
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periculoase; 
   3. lista cu datele de identificare a materialului rulant 
motor cu care se vor efectua opera iunile de manevr , 
în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, 
urm toarele: 
   a) tipul, num rul de identificare, seria asiului, 
puterea nominal i data construc iei; 
   b) datele de înmatriculare ale vehiculului; 
   c) datele ultimelor revizii i repara ii planificate - RK, 
RG, RR i denumirea unit ii care le-a efectuat; 
   d) seria i num rul autoriza iei tehnice a materialului 
rulant, eliberat  de AFER; 
   e) proprietarul vehiculului i, dup  caz, nr. 
contractului de închiriere; 
4. tipul opera iunilor de manevr  feroviar  pe care le 
va executa în zona de manevr  pentru care a solicitat 
certificatul de operare. În categoria opera iunilor de 
manevr  feroviar  se înscriu urm toarele 
activit i/servicii feroviare: 
   a) avizarea vagoanelor de marf  sosite pentru 
beneficiarii de transport feroviar; 
   b) primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii 
de transport feroviar; 
   c) remorcarea convoaielor de manevr  la/de la 
beneficiarii de transport; 
   d) manevrarea convoaielor de manevr  în vederea 
descompunerii/compunerii; 
   e) manevrarea vagoanelor de marf  pentru 
introducerea/scoaterea la/de la fronturile de 
înc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport; 
   f) manevrarea vagoanelor de c tori pentru 
introducerea/scoaterea la/de la peroanele sta iilor de 
cale ferat ; 
   g) manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de 
marf ; 
   h) alte opera iuni de manevr  feroviar , cu 
precizarea lor; 
   5. modul în care urmeaz  a se executa: 
   a) manevrele de formare i descompunere a 
garniturilor; 
   b) reviziile tehnice obligatorii ale materialului rulant 
motor; 
   c) surile stabilite pentru manevrarea m rfurilor 
periculoase; 
   d) modul de verificare a personalului de conducere a 
materialului rulant motor i de efectuare a opera iilor 
de manevr ; 
   e) modul de asigurare a condi iilor pentru 
respectarea timpului de lucru maxim admis i a 
timpului de odihn  pentru personalul de locomotiv , în 
conformitate cu reglement rile în vigoare; 
   f) modul de asigurare a controlului propriu cu privire 
la siguran a circula iei; 
   6. lista nominal  cu personalul de conducere a 
materialului rulant, utilizat în opera iunile de manevr , 
precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea de 
mecanic; 

   f) nr. i data autoriz rii în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  
este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  
profesional ; 
   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare 
profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate 
nerespect rii reglement rilor specifice privind 
siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe 
perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
   NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în 
copie, documentele men ionate la pct. 6 lit. e), f) i h), 
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat 
cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de 
exploatare al sta iei, privitoare la executarea 
opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde 
urmeaz  s  desf oare activitatea. 
   7. lista nominal  cu personalul utilizat pentru 
opera iunile de manevr , precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
   f) nr. i data autoriza iei în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  
este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  
profesional ; 
   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare 
profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate 
nerespect rii reglement rilor specifice privind 
siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe 
perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
   NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în 
copie, documentele men ionate la pct. 7 lit. e), f) i h), 
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat 
cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de 
exploatare al sta iei, privitoare la executarea 
opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde 
urmeaz  s  desf oare activitatea. 
   8. lista nominal  cu personalul utilizat pentru revizia 
tehnic  a materialului rulant, precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
   f) nr. i data autoriza iei în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  
este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  
profesional ; 
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   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare 
profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate 
nerespect rii reglement rilor specifice privind 
siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe 
perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
   NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în 
copie, documentele men ionate la pct. 8 lit. e), f) i h), 
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat 
cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de 
exploatare al sta iei, privitoare la executarea 
opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde 
urmeaz  s  desf oare activitatea. 

   9. copie de pe Regulamentul de exploatare pentru 
fiecare linie ferat  industrial  pe care urmeaz  a se 
executa activitatea de manevr , respectiv reglement ri 
privind exploatarea liniilor ferate industriale, care sunt 
anex  la Planul tehnic de exploatare al sta iei la care 
sunt racordate; 
   10. copia fi ei din Planul tehnic de exploatare al 
sta iei unde urmeaz  s  se execute opera iunile de 
manevr , în care este consemnat modul de 
desf urare a manevrei feroviare, conform 
reglement rilor specifice în vigoare; 
   11. lista instruc iunilor i reglement rilor specifice în 
vigoare, dup  care se efectueaz  instruirea 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei.

 
 

 ANEXA G 
 la norme 

 
ANGAJAMENT 

 
............................................., cu sediul în localitatea ............................, str. .............................. nr. ........., 

(persoana juridic ) 
reprezentat  prin ..............................................................................., se angajeaz  ca pe perioada de valabilitate 

(numele, prenumele i func ia) 
 a certificatului de operare pentru manevr : 
 
   1.  anun e Autoritatea Feroviar  Român  - AFER despre orice modificare a datelor din documentele 
prezentate la solicitarea acord rii certificatului de operare pentru manevr ; 

   2.  respecte prescrip iile tehnice, tehnologice, de organizare i de desf urare a opera iunilor de manevr  
pentru care solicit  certificatul de operare, stabilite pentru c ile ferate române; 

   3.  utilizeze în efectuarea opera iilor de manevr  doar material rulant înmatriculat i revizuit periodic, în 
conformitate cu reglement rile i cu instruc iunile specifice transporturilor pe c ile ferate române; 

   4.  realizeze toate opera iile de verificare, între inere i reparare pentru materialul rulant introdus în 
circula ie, la termenele i la parametrii tehnici prev zu i în reglement rile în vigoare; 

   5.  asigure respectarea de c tre personalul propriu a regimului de lucru i a atribu iilor prev zute în 
reglement rile specifice în vigoare pentru c ile ferate române; 

   6.  utilizeze în func iile cu responsabilit i în siguran a circula iei numai personal instruit, examinat periodic 
din punct de vedere profesional, medical, psihologic i autorizat conform reglement rilor specifice în vigoare 
pentru c ile ferate române; 

   7.  accepte supravegherea respect rii reglement rilor specifice în vigoare referitoare la desf urarea 
opera iunilor de manevr  feroviar  prin ac iuni de control i inspec ie de stat, în baza conven iilor încheiate cu 
Autoritatea Feroviar  Român  - AFER; 

   8.  permit  accesul în unit ile i pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorit ii 
Feroviare Române - AFER, pe baza legitima iei speciale de control i inspec ie de stat, emis  de Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, i s  furnizeze, la cerere, datele, informa iile i documentele 
necesare verific rii modului de îndeplinire a condi iilor care au stat la baza eliber rii certificatului de operare 
pentru manevr . 
 

Data ................................. 
 

............................................................................................ 
(numele, prenumele, func ia i semn tura solicitantului, tampila unit ii) 
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ORDIN 

 
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i 

turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de transport 
feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar 

public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru acordarea 
autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  

numai opera iuni de manevr  feroviar  
  

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe 
ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin 

Legea nr. 89/1999, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 4 lit. e) liniu a a 6-a din anexa nr. 1 la Hot rârea 
Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile ulterioare, 
i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, 

Construc iilor i Turismului, 

având în vedere i prevederile Directivei 91/440/CE modificat  prin Directiva 2001/12/CE a Parlamentului European i a 
Consiliului privind dezvoltarea sistemului feroviar comunitar, ale Directivei 95/18/CE modificat  prin Directiva 2001/13/CE a 
Parlamentului European i a Consiliului privind licen ele operatorilor feroviari i ale Directivei 2001/14/CE a Parlamentului 
European i a Consiliului privind alocarea capacit ii infrastructurii feroviare, perceperea taxelor pentru utilizarea 
infrastructurii feroviare i certificarea siguran ei,    

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin: 
 
Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, 

construc iilor i turismului nr. 343/2003 privind 
aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de 
transport feroviar i a certificatului de siguran , în 
vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar 
public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din 
România, precum i pentru acordarea autoriza iei i 
certificatului de operare pentru manevr  agen ilor 
economici care efectueaz  numai opera iuni de 
manevr  feroviar , publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, se 
modific i se completeaz  dup  cum urmeaz : 

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm torul 
cuprins: 

 "Art. 2. - (1) Autoritatea responsabil  cu acordarea 
licen elor de transport feroviar din România, 
desemnat  de Ministerul Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, este Autoritatea Feroviar  Român  - 

AFER, denumit  în continuare AFER." 
2. Litera h) a alineatului (1) al articolului 7 din 

anexa nr. 1 - Norme pentru acordarea licen ei de 
transport feroviar, în vederea efectu rii serviciilor de 
transport feroviar public i/sau în interes propriu pe 

ile ferate din România - va avea urm torul cuprins: 
"h) asigur  între inerea i repararea materialului 

rulant prin unit i proprii sau pe baz  de contract cu al i 
agen i economici autoriza i de AFER." 

3. Articolul 9 din anexa nr. 1 - Norme pentru 
acordarea licen ei de transport feroviar, în vederea 
efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau 
în interes propriu pe c ile ferate din România - va avea 
urm torul cuprins: 

 "Art. 9. - Licen a de transport feroviar este valabil  
pe perioada în care operatorul de transport feroviar 
îndepline te obliga iile prev zute în prezentul ordin i 
în condi iile viz rii sale anuale." 

4. Articolul 26 din anexa nr. 1 - Norme pentru 
acordarea licen ei de transport feroviar, în vederea 

efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau 
în interes propriu pe c ile ferate din România - se 
abrog . 

5. Articolul 29 din anexa nr. 1 - Norme pentru 
acordarea licen ei de transport feroviar, în vederea 
efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau 
în interes propriu pe c ile ferate din România - va avea 
urm torul cuprins: 

"Art. 29. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia 
de neacordare, suspendare, retragere sau nevizare 
anual , dup  caz, a licen ei de transport feroviar se 
depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii scrise. 

 (2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

 (3) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (2), acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform 
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , 
tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea 
în materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare 
de la primirea comunic rii scrise. 

(4) Solu ionarea contesta iilor prev zute la alin. (3) 
se va face de c tre Consiliul de supraveghere, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 
acestora. 

(5) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (4), acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, 
conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, 
cu modific rile i complet rile ulterioare." 

6. Alineatul 2 al anexei A la anexa nr. 1 va avea 
urm torul cuprins: 

"Prezenta licen  de transport feroviar este valabil  
pe perioada în care operatorul de transport feroviar 
îndepline te obliga iile prev zute în prezentul ordin." 

 



Ordinul ministrului transporturilor, construc ilor i turismului nr. 830/12.11.2003 
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 836/25.11.2003 
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7. Alineatul (2) al articolului 1 din anexa nr. 2 - 
Norme pentru acordarea certificatului de siguran , în 
vederea efectu rii serviciilor de transport feroviar 
public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din 
România - va avea urm torul cuprins: 

"(2) Pentru operatorii de transport feroviar licen ia i 
într-un stat membru al Uniunii Europene, licen a de 
transport feroviar eliberat  de o autoritate responsabil  
cu licen ierea din aceste state este valabil  în vederea 
acord rii certificatului de siguran  pentru efectuarea 
serviciilor de transport pe c ile ferate din România în 
condi iile legisla iei Uniunii Europene i ale 
reglement rilor interna ionale din acordurile i 
conven iile la care România este parte." 

8. Articolul 13 din anexa nr. 2 - Norme pentru 
acordarea certificatului de siguran , în vederea 
efectu rii serviciilor de transport feroviar public i/sau 
în interes propriu pe c ile ferate din România - va avea 
urm torul cuprins: 

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

(2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

(3) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (2), acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform 
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , 
tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea 
în materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare 
de la primirea comunic rii scrise. 

(4) Solu ionarea contesta iilor prev zute la alin. (3) 
se va face de c tre Consiliul de supraveghere, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 
acestora. 

(5) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (4), acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, 
conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, 
cu modific rile i complet rile ulterioare." 

9. Partea introductiv  a articolului 6 din anexa nr. 3 
- Norme pentru acordarea autoriza iei pentru manevr  
feroviar i a certificatului de operare pentru manevr , 
în vederea efectu rii numai a opera iunilor de manevr  
feroviar  - va avea urm torul cuprins: 

"Art. 6. - Autoriza ia pentru manevr  feroviar  pe 
ile ferate din România poate fi acordat  persoanelor 

juridice române cu capital de stat i/sau privat, care au 
ca obiect de activitate în domeniul transportului 
feroviar efectuarea de opera iuni de manevr  feroviar  
pe c ile ferate din România i care îndeplinesc 
cumulativ urm toarele condi ii:" 

10. Articolul 32 din anexa nr. 3 - Norme pentru 
acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar i a 
certificatului de operare pentru manevr , în vederea 
efectu rii numai a opera iunilor de manevr  feroviar  - 
va avea urm torul cuprins: 

"Art. 32. - (1) Eventualele contesta ii privind decizia 
de neacordare, suspendare sau retragere a 
autoriza iei pentru manevr  feroviar i/sau a 
certificatului de operare pentru manevr , dup  caz, se 
depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii scrise. 

(2) Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre 
Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data depunerii acestora. 

(3) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (2), acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform 
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , 
tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea 
în materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare 
de la primirea comunic rii scrise. 

(4) Solu ionarea contesta iilor prev zute la alin. (3) 
se va face de c tre Consiliul de supraveghere, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 
acestora. 

(5) În cazul în care contestatarul este nemul umit 
de solu ia prev zut  la alin. (4), acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, 
conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, 
cu modific rile i complet rile ulterioare." 

11. În tot cuprinsul ordinului, sintagma certificat de 
înmatriculare se înlocuie te cu sintagma certificat de 
înregistrare, iar sintagma Camera de Comer i 
Industrie a României i a Municipiului Bucure ti se 
înlocuie te cu sintagma Oficiul Na ional al Registrului 
Comer ului - Oficiul Registrului Comer ului de pe lâng  
Tribunalul ... . 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, i va intra în vigoare 
dup  30 de zile de la data public rii. 

 
 
 

p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

Ileana Tureanu, 

secretar de stat 
 
 
   Bucure ti, 12 noiembrie 2003. 
   Nr. 830. 
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METODOLOGIA descrie modul de acordare a licen ei de transport feroviar i stabile te succesiunea etapelor, 
ac iunile i responsabilit ile personalului AFER implicat în aceast  activitate, conform prevederilor procedurii 
specifice AFER – PS 3220-001 «Acordarea licen ei de transport feroviar». 
 

1.  DEFINI II I PRESCURT RI 
  

Definitii 
1. Licen  de transport feroviar - document acordat unui agent economic intern de c tre autoritatea 

responsabil  cu licen ierea, prin care se atest  ca un operator de transport poate efectua servicii de 
transport feroviar, inclusiv opera iuni de manevr  feroviar . 

2. ile ferate din România - infrastructura feroviar  public i privat  deschis  circula iei publice, precum i 
liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar . 

3. Operator de transport feroviar  – persoan  juridic  român  cu capital de stat i/sau privat a c rei activitate 
principal  const  în efectuarea de servicii de transport feroviar de c tori i/sau marf  pe caile ferate din 
România, trac iunea fiind asigurat  obligatoriu de acesta; termenul denume te, de asemenea i agen ii 
economici care asigur  numai trac iunea . 

4. Solicitant (de licen ) – persoana juridica român , cu capital de stat i/sau privat, care dore te s  ob in  o 
licen a de transport feroviar. 

5.  Supraveghere - urm rirea la intervale de timp a activit ii desf urate de c tre operatorul de transport 
feroviar în scopul verific rii modului de respectare a condi iilor impuse la eliberarea licen ei de transport 
feroviar. 

6. Suspendare - încetarea temporar  a valabilit ii licen ei emise. 
7. Retragere - încetarea definitiv  a valabilit ii licen ei emise (anulare). 
 

 Prescurt ri 
1. MT  - Ministerul Transporturilor 
2. MTCT – Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului 
3. AFER – Autoritatea Feroviar  Român  
4. SLA – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i Autorizare Transport cu Metroul 
5. MO – Monitorul Oficial al României 
6. OMTCT – Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului 
7. LTF - Licen  de transport feroviar 
8. OTF - Operator de transport feroviar 
9. NORME – Norme pentru acordarea licen ei de transport feroviar, în vederea efectu rii serviciilor de 

transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România - Anexa 1 la OMTCT 
nr.343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr.830/2003 

 

2.   DOCUMENTE DE REFERIN  
 

1. OG nr.12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor 
Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.89/1999, cu modific ri ulterioare; 

2. OG nr. 95/27.08.1998 - Ordonan a Guvernului României privind înfiin area unor institu ii publice în 
subordinea MT, publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320/28.08.1998, aprobat  cu 
modific ri prin Legea nr.3/2002, cu modific ri i complet ri ulterioare; 

3. HG nr. 626/ 24.09.1998 - Hot rârea Guvernului României privind organizarea i func ionarea AFER 
publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 373/01.10.1998; 

4. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/19.09.2003 – privind aprobarea 
normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru 
acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  
numai opera iuni de manevr  feroviar , publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688/ 
01.10.2003; 

5. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 830/12.11.2003 – privind modificarea i 
completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/2003, publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 836/25.11.2003. 

 

3. GENERALIT I 
 

1. Licen a de transport feroviar se acord  persoanelor juridice române cu capital de stat i/sau privat, care au 
ca principal obiect de activitate transportul pe calea ferat i care fac dovada c tre AFER a de inerii 
resurselor financiare i logistice necesare desf ur rii activit ii  de transport feroviar în condi ii de siguran a 
circula iei i de securitate a bunurilor încredin ate la transport, precum i în ceea ce prive te acoperirea 
responsabilit ilor civile i care îndeplinesc, cumulativ, condi iile prev zute în art. 7 i art. 8 din Anexa 1 la 
OMTCT nr. 343/2003, modificat i completat pr in OMTCT nr. 830/2003 . 

2. Licen a de transport feroviar este un document cu regim special, nominal i netransmisibil. 
3. Licen a de transport feroviar este valabil  pe perioada în care OTF îndepline te obliga iile prev zute în 

OMTCT 343/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare,  i în condi iile viz rii sale anuale de AFER. 
 

4. EVALUAREA DOCUMENTELOR SOLICITANTULUI 
 

1. Pentru ob inerea LTF, solicitantul trebuie s  depun  la AFER documentele prev zute în Anexa 1 la 
prezenta i care  dovedesc îndeplinirea cerin elor prev zute la art. 7, 8 i 11 din NORME.  

2. În cazul în care solicitantul adreseaz  numai o cerere de inten ie, AFER îi va r spunde acestuia printr-o 
adres  în care i se vor comunica reglement rile în vigoare, con inutul dosarului pentru ob inerea LTF 
(Anexa 1 la prezenta) i, dup  caz, modalitatea de plat  a activit ii de acordare a licen ei de transport 
feroviar. 

3. Norma de timp aferent  activit ii de evaluare preliminar  a dosarului de acordare LTF este de 70% din 
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norma de timp pentru acordarea LTF.  
4. Dup  primirea dosarului, SLA - prin responsabilul de dosar, verific  dac  documentele depuse sunt conform 

prevederilor art. 11 din NORME i analizeaz  dac  acesta r spunde cerin elor de la art. 7 i 8 din NORME, 
con inând toate documentele prev zute in Anexa 1 la prezenta. 

5. Dac  documentele existente la dosar nu corespund cerin elor de la art. 7, 8 i 11 din NORME, în termen de 
10 zile calendaristice de la primirea lor, responsabilul de dosar notific  solicitantului, printr-o adres /fax, 
cerin a de completare a dosarului. 

6. Daca în termen de 30 de zile  calendaristice de la data notific rii de completare a dosarului de acordare a 
LTF, solicitantul nu prezint  documente care s  dovedeasc  îndeplinirea prevederilor art. 7, 8 i 11, 
respectiv documentele specificate în adresa/faxul de completare a dosarului  de acordarea a LTF, cererea 
de acordare LTF se consider  respins . 

7. AFER comunic  în scris solicitantului decizia de respingere a cererii de acordare LTF (dosarul de LTF 
urmând a fi înapoiat solicitantului în termen de 30 de zile calendaristice de la luarea deciziei).   

8. Dac  dosarul este complet, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor conform pct. 
4.1. la prezenta, AFER va efectua, dup  caz, o ac iune de evaluare la sediul i la punctele de lucru ale  
solicitantului. 

9. SLA – prin responsabilul de dosar -  va stabili telefonic, de comun acord cu solicitantul, data i ora la care 
va avea loc ac iunea de evaluare la sediul acestuia sau la punctele de lucru ale acestuia (dup  caz). 

10. Datele referitoare la desf urarea ac iunii (echipa de exper i, data, ora de începere) vor fi transmise de 
tre responsabilul de dosar prin fax sau adres  scris  solicitantului. 

11. Pentru verificarea autenticit ii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de 
transport feroviar va prezenta originalele documentelor din dosarul de acordare LTF. 

 
5. DESF URAREA AC IUNII DE EVALUARE LA FA A LOCULUI  
 

1. Echipa de evaluare este alc tuit  din cel pu in 1 expert SLA. 
2. Din echipa de evaluare, pot face parte i inspectori de stat AFER sau exper i de la alte compartimente 

AFER. 
3. La data i ora stabilite, echipa AFER se prezint  la sediul solicitantului i/sau sediul sucursalelor/punctelor 

de lucru în care agentul economic î i desf oar  activitatea de transport feroviar.  
4. Ac iunea de evaluare are drept scop stabilirea modului în care sunt respectate cerin ele privind capabilitatea 

tehnic i organizatoric  de a efectua presta iile de transport pentru care a solicitat LTF, prev zute în 
NORME. 

5. La încheierea ac iunii de evaluare, echipa AFER se va întruni i va consemna în Planul ac iunii de evaluare 
(Anexa 2 la prezenta) neconformit ile/observa iile privind respectarea cerin elor impuse pentru ob inerea 
LTF. 

6. Responsabilul de dosar va prezenta reprezentantului solicitantului Planul ac iunii de evaluare ce va purta 
num rul de dosar i data ac iunii de evaluare. Acesta va fi semnat atât de echipa AFER cât i de 
reprezentan ii solicitantului, aplicându-se i tampila agentului economic respectiv. 

7. O copie a Planului  ac iunii de evaluare va fi înmânat  solicitantului pentru tratarea, în termenul stabilit, a 
eventualelor neconformit i sau observa ii. 

8. Ac iunea de evaluare la fa a locului poate avea loc i dup  ob inerea LTF, în baza dosarului prezentat la 
AFER i evaluat conform prevederilor din NORME. 

 
6. RAPORTAREA AC IUNII DE EVALUARE I EMITEREA LICEN EI DE TRANSPORT FEROVIAR 
 

1. Dup  eliminarea neconformit ilor/observa iilor – prin prezentarea la AFER a documentelor doveditoare - 
sau expirarea termenului de eliminare a acestora, prev zut (dup  caz) în  Planul ac iunii de evaluare i pe 
baza informa iilor ob inute de la solicitant pe parcursul evalu rii, responsabilul de dosar va întocmi Raportul 
de evaluare (Anexa 3 la prezenta) privind acordarea/neacordarea sau men inerea LTF (în cazul în care se 
efectueaz  o vizit  de evaluare ulterioar  acord rii LTF). 

2. Dosarul de LTF, completat cu Planul ac iunii de evaluare i raportul de evaluare, va fi examinat de c tre 
Comisia de verificare a dosarului de LTF alc tuit  din 3 persoane din cadrul AFER, neimplicate în procesul 
de acordare a LTF respective. 

3. În cazul în care Comisia de verificare confirm  propunerea de acordare a LTF, membrii comisiei întocmesc 
NOTA de verificare a dosarului depus la AFER privind respectarea în totalitate a cerin elor din NORME        
(Anexa 4 la prezenta). 

4. LTF va fi editat  în dou  exemplare (original pentru solicitant i exemplar AFER), în conformitate cu Anexa 
A la NORME.  

5. În cazul deciziei de neacordare a LTF, responsabilul de dosar comunic  în scris solicitantului decizia luat  
(motivat  în acest caz) în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor prev zute 
în NORME. 

6. Dac  în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare a LTF 
solicitantul prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va elibera 
licen a de transport feroviar. 

7. Licen a de transport feroviar, împreun  cu o adres  de înso ire i NOTA Comisiei de verificare a dosarului 
depus la AFER privind respectarea în totalitate a cerin elor din NORME, semnate de Directorului General al 
AFER sunt transmise pentru semnare Ministrului transporturilor, construc iilor i turismului. 

8. În cazul acord rii LTF, responsabilul de dosar va comunica solicitantului, telefonic sau în scris, decizia de 
acordare a LTF precum i   diferen a de tarif pentru acordarea LTF (restul de 30%). 

9. LTF este înmânat  solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în original, sub semn tur  în 
“Registrul de eviden  a LTF emise” (Anexa 6 la prezenta) dup  prezentarea la AFER a dovezii privind 
achitarea integral  a tarifului aferent activit ii. 

10. Reprezentantul solicitantului care se prezint  pentru ridicarea LTF, va înscrie la rubrica “Confirmare primire” 
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urm toarele date: numele i prenumele, act de identitate (serie, nr.), sau nr. ordinului de deplasare/func ia, 
semn tura i data. 

11. La cererea (telefonic  sau scris ) a titularului LTF responsabilul de dosar poate expedia prin registratura 
AFER licen a înso it  de documentul de transmitere care va fi înscris la  rubrica “Confirmare primire” din 
“Registrul de eviden  a LTF emise”.  

 

7.  SUPRAVEGHEREA ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A LICEN EI DE TRANSPORT FEROVIAR 
 

1. În perioada de valabilitate a licen ei de transport feroviar, AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite 
condi iile care au stat la baza acord rii acesteia.. 

2. Cu cel pu in 30 de zile calendaristice înainte de data expir rii vizei anuale a LTF, OTF va cere în scris, la 
AFER, acordarea unei noi vize. Aceast  cerere va fi înso it  de documentele  care au suferit modific ri fa  
de cele prezentate la acordarea ini ial  a LTF precum i de cele men ionate la art. 8 din NORME.  

3. În cazul în care solicitantul nu depune cererea de viz , în termenul prev zut la pct. 8.2. la prezenta, pentru 
acordarea  vizei anuale se va percepe tarif de urgen . 

4. SLA va transmite solicitantului o adres  care va con ine lista documentelor ce trebuie transmise la AFER în 
vederea acord rii vizei anuale a LTF (inclusiv LTF în original i contravaloarea activit ii de vizare anual  a 
LTF). Prin adres  se vor solicita, dup  caz,  dovezi obiective privind:  

 parcul de material rulant de inut; 
 modalit ile de asigurare a între inerii i repara iei materialului rulant în unit i autorizate AFER; 
 modalitatea de asigurare a efectu rii reviziilor tehnice pentru materialul rulant pe care îl de in i îl 

utilizeaz  în activitatea de transport feroviar, conform reglement rilor specifice în vigoare;  
 personalul care desf oar  activit i legate de transportul feroviar; 
 modalit i de asigurare a instruirii i perfec ion rii personalului care desf oar  activit i în domeniul 

siguran ei circula iei; 
 stadiul implement rii sistemului de management al calit ii; 
 activitatea desf urat  în perioada de valabilitate a licen ei de transport feroviar i recomandarea din 

partea gestionarului de infrastructur  din care s  reias  modul în care au fost respectate reglement rile 
în vigoare pe parcursul efectu rii activit ii ca operator feroviar a OTF; 

 trenurile pe care societatea  le-a operat în calitate de OTF (lista cu nr. tren, data în care a circulat, 
sec ia pe care a circulat); 

 situa ia transportului m rfurilor periculoase - declara ia pe proprie r spundere a directorului general al 
societ ii privind faptul c  nu transport  m rfuri periculoase, sau certificatului de consilier de siguran  la 
transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu atribu ii în acest sens (dup  caz, dovada c  s-a 
solicitat la AFER ob inerea acestuia); 

 volumul anual al activit ii prestate în ultimele 12 luni pe fiecare sec ie/rut  de circula ie înscris  în 
certificatul de siguran  (tone brute km / tone nete km i/sau c tori km); 

 situa ia contractului de r spundere civil  fa  de ter i, pentru asigurarea c torilor, m rfii i/sau a 
coletelor din transporturile de mesagerie i colet rie, în caz de accidente i evenimente feroviare 
produse în activitatea de transport feroviar, încheiat cu o firm  de asigur ri acreditat  de Comisia de 
Supraveghere a Asigur rilor; 

 de inerea resurselor financiare i logistice necesare desf ur rii activit ii de transport, conform art. 11 
lit.k) la NORME (bilan ul contabil, bugetul de venituri i cheltuieli pe anul în curs, alte documente din 
care s  rezulte bonitatea, etc.). 

5. Pentru documentele care n-au suferit modific ri fa  de data la care s-a emis LTF, conducerea OTF va 
transmite, în acest sens,  o declara ie pe proprie r spundere. 

6. Dup  primirea tuturor documentelor specificate în adresa de la pct. 8.4. i 8.5. la prezenta, AFER planific , 
dup  caz, ac iunea de evaluare la sediul solicitantului, la sucursale i/sau la punctele de lucru ale acestuia, 
în vederea verific rii modului cum sunt respectate condi iile care au stat la baza eliber rii LTF. 

7. Ac iunea de evaluarea se va desf ura conform Cap. 5 i/sau 6 la prezenta (dup  caz); 
8. SLA - AFER va comunica, în scris, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data rezolv rii 

eventualelor neconformit i constatate în urma evalu rii documentelor i /sau a celor precizate în Planul 
ac iunii de evaluare (în cazul efectu rii unei vizite de evaluare), decizia privind acordarea sau neacordarea 
vizei anuale. 

9. În cazul deciziei de neacordare a vizei anuale, SLA comunic  în scris motivul care a stat la baza deciziei.  
10. Dac  în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunic rii de neacordare a vizei anuale 

solicitantul prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va acorda 
viza anual . În caz contrar, AFER va suspenda valabilitatea licen ei de transport feroviar.  

11. În cazul in care sunt respectate condi iile care au stat la baza eliber rii ini iale a LTF sau în cazul elimin rii 
neconformit ilor  constatate în urma evalu rii documentelor i /sau a celor prev zute în  Planul ac iunii de 
evaluare i pe baza informa iilor ob inute de la solicitant, SLA va întocmi raportul de evaluare (Anexa 3 la 
prezenta). 

12. Eliberarea LTF, cu viz  anual , se face respectând prevederile Cap. 7 la prezenta. 
13. OTF va comunica lunar la AFER, în scris, pân  la data de 15 a lunii volumul de transport realizat pe 

categorii de m rfuri pentru transportul feroviar de marf i pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar 
de c tori, precum i structura parcului de material rulant utilizat în luna precedent . 

14. Formularul pentru raportarea datelor men ionate la pct. 8.13. la prezenta este prezentat în Anexa 5 la 
prezenta. 

 

8.  SUSPENDAREA LICEN EI DE TRANSPORT FEROVIAR 
 

1. Suspendarea LTF se efectueaz  când, în urma unei ac iuni de evaluare efectuate de AFER, se constat  c  
nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza acord rii LTF i în urm toarele situa ii: 

 nesolu ionarea, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare 
a vizei anuale, a neconformit ilor constatate pe parcursul supravegherii; 
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 nesolicitarea vizei anuale în termenul limit ; 
 nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat  la baza acord rii LTF cu privire la: parcul de material 

rulant de inut, personalul care desf oar  activit i legate de transportul feroviar, contractul de 
spundere civil  fa  de ter i, etc. 

 în cazul unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor financiare fa  de bugetul de stat (dup  caz); 
 nerespectarea de c tre titularul LTF a obliga iilor financiare fa  de AFER; 

2. Dup  primirea deciziei de suspendare, OTF este obligat s  depun  la AFER în termen de maxim 5 zile 
lucr toare exemplarul original al LTF. 

3. În cazul în care OTF nu respect  prevederile de la pct. 9.2. la prezenta, LTF va fi ridicat  de la sediul 
solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 

4. Ridicarea LTF în vederea suspend rii se poate face i de c tre exper ii AFER, în urma vizitelor de evaluare 
sau de c tre inspectorii  de stat AFER în urma ac iunilor întreprinse la sediul OTF. 

5. Dac  în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspend rii LTF operatorul de transport feroviar 
prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor care au condus la suspendare, precum i dovada 
pl ii tarifului aferent verific rii elimin rii acestor neconformit i, AFER va anula suspendarea LTF. În caz 
contrar, LTF suspendat , se retrage. 

6. Perioada de suspendare nu prelunge te perioada  de valabilitate a LTF. 
7. LTF suspendate vor fi înscrise în ”Lista de eviden  a LTF retrase/suspendate”.   
8. Exemplarul original al LTF se arhiveaz   împreun  cu exemplarul AFER. 
9. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 

Feroviar, suspendarea LTF. 
10. Suspendarea LTF atrage dup  sine i suspendarea certificatului de siguran . 
 
9.  RETRAGEREA LICEN EI DE TRANSPORT FEROVIAR 
 
1. Retragerea LTF se face în urm toarele situa ii: 

 titularul nu a eliminat cauzele care au condus la suspendarea LTF în termen de 30 de zile calendaristice 
de la notificarea acestora; 

 titularul utilizeaz  abuziv LTF  i /sau CS emise de AFER;  
 titularul nu i-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acord rii LTF sau i-a întrerupt 

activitatea pe o perioad  de 6 luni consecutive; 
 în cazul în care se constat  înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor specifice transportului 

feroviar, precum i în caz de incapacitate financiar ; 
 în cazul unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor financiare fa  de bugetul de stat (dup  caz); 
 în cazul în care împotriva unui OTF a fost început  o procedur  de declararea falimentului sau alte 

proceduri similare, dac  acesta nu prezint  dovezi obiective privind restructurarea financiar , prev zute 
în procedura de faliment; 

 titularul i-a încetat activitatea; 
 la solicitarea titularului. 

2. Constituie cazuri de utilizare abuziv  a LTF emis  de AFER, prezentarea sub orice form  a acestui 
document ca fiind valabil, în una din urm toarele situa ii: 

 dup  expirarea perioadei de valabilitate; 
 în perioada suspend rii temporare; 
 cu date falsificate. 

3. Decizia privind retragerea LTF se transmite în scris titularului acesteia. 
4. Dup  primirea deciziei de retragere, OTF este obligat s  depun  la AFER în termen de maxim 5 zile 

lucr toare exemplarul original al LTF. 
5. În cazul în care OTF nu respect  prevederile de la pct. 10.4. la prezenta, LTF va fi ridicat  de la sediul 

solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 
6. Retragerea LTF se poate face i prin depunerea exemplarului original la sediul AFER, de c tre exper ii 

AFER, în urma vizitelor de evaluare sau de c tre inspectorii de stat AFER, în urma ac iunilor întreprinse la 
sediul operatorului de manevr . 

7. Reacordarea LTF i a dreptului de utilizare, se face reluând procesul de acordare a LTF . 
8. Operatorului de transport feroviar c ruia i s-a retras de dou  ori LTF nu i se va mai elibera o nou  licen . 
9. LTF retrase vor fi înscrise în ”Lista de eviden  a LTF retrase/suspendate”, arhivându-se împreun  cu 

exemplarul AFER. 
10. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 

Feroviar, retragerea (anularea) LTF. 
11.  Retragerea LTF atrage dup  sine i retragerea certificatului de siguran . 
 
10. ACORDAREA LICEN EI TEMPORARE DE TRANSPORT FEROVIAR 
 
1. În cazul în care OTF nu mai îndepline te condi ia privind capacitatea financiar i i s-a suspendat sau retras 

LTF, poate solicita la AFER acordarea unei licen e temporare de transport feroviar. În acest caz, AFER va 
decide, în func ie de motiva ia prezentat  de OTF documenta ia necesar a fi transmis  în vederea eliber rii 
LTF temporare. 

2. Licen a temporar  de transport feroviar poate fi acordat  o singur  dat , numai dac  sunt respectate 
reglement rile specifice privind siguran a circula iei pe c ile ferate din România. 

3. Licen a temporar  de transport feroviar este valabil  pentru o perioad  de maximum 3 luni de la data 
acord rii acesteia. 
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11. ACORDAREA UNEI NOI LICEN E ÎN CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII LICEN EI INI IALE SAU 
MODIFIC RII STATUTULUI OPERATORULUI DE TRANSPORT FEROVIAR  

 

1. Pierderea sau deteriorarea LTF se comunic  de c tre operatorul de transport feroviar la AFER în termen 
de cel mult 15 zile calendaristice de la data constat rii. 

2. În cazul pierderii/distrugerii LTF sau modific rii statutului OTF (statut juridic, denumire, adres , statut de 
organizare i func ionare al OTF),  posesorul acesteia trebuie s  transmit  la AFER o cerere de eliberare 
a unei noi LTF, înso it  de dovada pl ii tarifului aferent activit ii de emitere a unei noi LTF, precum i 
de documentele legale care s  sus in  motivul eliber rii unei noi LTF–DUPLICAT (în cazul pierderii/ 
distrugerii)  sau LTF–R (reactualizat  – în cazul modific rii statutului OTF) . 

3. SLA – AFER va în tiin a OTF, telefonic sau în scris, în vederea ridic rii LTF–DUPLICAT sau LTF–R. 
4. LTF–DUPLICAT sau LTF–R  este înmânat  solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în 

original, sub semn tur  în “Registrul de eviden  a LTF emise” (Anexa 6 la prezenta). 
5. La ridicarea  autoriza iei LTF–DUPLICAT sau LTF–R, solicitantul trebuie sa depun  la SLA – AFER, 

dup  caz, LTF anterior valabil , ce va fi arhivat   împreun  cu exemplarul AFER. 
 

12. CONTESTA II 
 

1. Solicitantul are dreptul de a contesta deciziile AFER de neacordare, suspendare sau, dup  caz, de 
retragere a LTF.  

2. Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a licen ei de transport 
feroviar i/sau a certificatului de siguran , dup  caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la 
primirea comunic rii scrise. 

3. Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii acestora. 

4. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct 13.3. la prezenta, acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 
privind alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i 
certificarea în materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 

5. Solu ionarea contesta iilor prev zute la pct. 13.4. la prezenta se va face de c tre Consiliul de supraveghere, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. 

6. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct. 13.5. la prezenta, acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, conform ”Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modific rile i complet rile ulterioare". 

 

13. PUBLICA II 
 
1.  Deciziile AFER privind suspendarea, anularea suspend rii sau retragerea LTF, precum i metodologia 
aferent , vor fi publicate în Buletinul AFER. 
 

14.  ANEXE 
 

 Anexa 1  – con inutul dosarului de acordare a LTF 
 Anexa 2  – planul  ac iunii  de evaluare - model 
 Anexa 3  – raport de evaluare - model 
 Anexa 4  – nota de verificare - model 
 Anexa 5  – formular de raportare (volum de transport i parc de material rulant) - model 
 Anexa 6  – registrul de eviden  a LTF emise - model 

  

Anexa 1 
CON INUTUL DOSARULUI DE ACORDARE A LICEN EI DE TRANSPORT FEROVIAR 

 
1. Cerere întocmit  conform modelului prev zut în anexa B la NORME; 
2. Copie a actului legal de constituire ca persoan  juridic ; 
3. Copie a statutului societ ii comerciale, din care s  rezulte c  are ca principal obiect de activitate transportul 
de c tori, de m rfuri i/sau de alte bunuri pe calea ferat  (cod CAEN 6010), dup  caz; 
4. Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului; 
5. Dovad  c  dispune de material rulant motor i tractat cu care s  execute activitatea de transport feroviar, cu 
respectarea prevederilor art. 8, pct. (1) – a) la NORME; 
NOTA: Se vor prezenta în copie, dup  caz: 

- actul de vânzare-cump rare;  
- hot rârea judec toreasc  definitiv i irevocabil ; 
- actul de dona ie sau orice alt act legal care atest  c  vehiculul este în proprietatea solicitantului; 
- orice document legal care atest  de inerea în folosin  a acestuia;  
- contractul de închiriere; 
- contractul de leasing sau orice alt document legal; 

6. Angajamentul întocmit conform modelului prev zut în anexa C la NORME; 
7. Lista cuprinzând numele responsabililor desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de 
transport feroviar i siguran a circula iei, atesta i profesional de AFER, în care se vor men iona pentru fiecare 
persoan , preg tirea profesional i experien a în domeniul feroviar, cel pu in 2 ani în activit i de transport 
feroviar; 
NOTA:  
1) Lista va cuprinde: nume, func ie, preg tire profesional , repere profesionale (anii, func ia); 
2) Persoanele desemnate - prin decizia scris  a conduc torului societ ii – cu responsabilit i în organizarea i 
conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei, trebuie s  fie angajate pe perioad  de timp 
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nedeterminat , cu norm  întreag i s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
a) responsabilii desemna i cu atribu ii numai în organizarea i conducerea activit ii de transport s  fie 

absolven i ai Facult ii de Transporturi, specializarea Tehnica Transportului Feroviar sau Material 
Rulant sau absolven i ai unei facult i tehnice, dar care s  fi efectuat stagiile specific feroviare; 

b) responsabilii desemna i cu atribu ii numai în siguran a circula iei s  fie absolven i ai unei forme de 
înv mânt superior sau preuniversitar cu specific feroviar i care s  fi efectuat stagiile specific 
feroviare, cu atribu ii în SC. 

3) Prin decizia scris  a conduc torului societ ii  poate fi desemnat , prin cumul de func ii, o singur  persoan  
cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei; 
4) În vederea atest rii responsabilului desemnat cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de transport 
feroviar i siguran a circula iei, solicitantul va transmite la AFER – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i 
Autorizare Transport cu Metroul, o cerere în acest sens; 
5) Se vor prezenta în copie: decizia de numire i fi a de post ale responsabilului desemnat cu atribu ii în 
organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei, precum i atestatul profesional 
eliberat de c tre AFER; 
8. Dovada c  a angajat personal propriu de specialitate pentru conducerea materialului rulant motor, care 
asigur  remorcarea trenurilor, deservirea trenurilor, efectuarea opera iilor de manevr , de preg tire i de 
verificare tehnic  a trenurilor; personalul trebuie s  fie apt din punct de vedere medical i psihologic, calificat i 
autorizat în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare, pentru func iile pe care le exercit ; 
NOTA: 
1) Se va prezenta lista nominal  cu personalul propriu de specialitate pentru conducerea materialului rulant 
motor, care asigur  remorcarea trenurilor, deservirea trenurilor, efectuarea opera iilor de manevr , de preg tire 
i de verificare tehnic  a trenurilor, precizând pentru fiecare: 

a) numele i prenumele; 
b) vârsta; 
c) func ia; 
d) vechimea în func ie; 
e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
f) nr. i data autoriza iei în func ie; 
g) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
h) statutul de angajat – nr./dat  contract individual de munc /carte de munc ; 

2) Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în copie, documentele men ionate la lit. e), f) , h) i i); 
9. Dovada c  instruirea i perfec ionarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei se fac în centre 
autorizate de AFER; 
NOTA:  
1) Se va prezenta în copie:  - Contractul/conven ia de instruire i perfec ionare a personalului cu atribu ii în 
siguran a circula iei încheiat( ) de c tre solicitant în acest sens; 
2) În cazul în care solicitantul dispune de personal atestat conform Deciziei nr. 68/07.04.2003 a directorului 
general al AFER, se vor prezenta în copie: atestatul eliberat de AFER conf. Deciziei nr. 68/2003 i documentul 
legal din care s  reias  rela ia contractual  dintre solicitantul de LTF i persoana atestat ;  
10. Dovada c  asigur  reviziile tehnice pentru materialul rulant pe care îl de ine i îl utilizeaz  în activitatea de 
transport feroviar, conform reglement rilor în vigoare; 
NOTA: Se vor prezenta în copie: 
- autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic, eliberate de c tre AFER conf. OMT 290/2000, operatorului 
de transport feroviar, în cazul în care acesta efectueaz  acest tip de activit i prin unit i proprii;  
sau 
- contractele încheiate cu unit i autorizate de AFER, autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic al 
acestora, eliberate de c tre AFER conf. OMT 290/2000; 
11. Dovada c  asigur  între inerea i repararea materialului rulant motor i tractat în unit i proprii, în cazul în 
care de in autoriza ie de furnizor feroviar eliberat  de AFER pentru acest tip de activit i, sau pe baz  de 
contract cu al i agen i economici autoriza i de c tre AFER; 
NOTA:  
1) Se vor prezenta în copie:   
- contractele încheiate cu unit i autorizate de AFER, autoriza ia de furnizor feroviar, certificatele de omologare 
i/sau agrementele tehnice al acestora, eliberate de c tre AFER conf. OMT 290/2000; 

2) În cazul în care solicitantul este autorizat de AFER conf. OMT 290/2000 pentru acest tip de activitate, se 
vor prezenta doar autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/sau agrementul 
tehnic proprii; 
12. Dovada c  dispune de structurile organizatorice i de dot rile necesare pentru efectuarea serviciilor de 
transport feroviar pentru care solicit  licen a de transport feroviar, adecvate implement rii i men inerii unui 
sistem de  management al calit ii, în conformitate cu cerin ele standardului SR EN ISO 9001:2001; 
NOTA: Se vor prezenta în copie: 
- Organigrama societ ii, în vigoare la data transmiterii, ROF, RI, fi e de post ale func iilor implicate în siguran a 
circula iei; 
- Copia atestatului/certificatului privind implementarea sistemului de management al calit ii, conform cerin elor 
standardului SR EN ISO 9001:2001, eliberat de c tre un organism de certificare agreat de MTCT i lista 
documentelor sistemului de management al calit ii privind activitatea de operator de transport feroviar; 
13. Copie a certificatului de consilier de siguran  la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  OTF transport  m rfuri periculoase – respectiv dovada c  a solicitat la AFER 
ob inerea certificatului de consilier de siguran  la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
aceste  atribu ii; 
NOT : În cazul în care societatea nu va transporta m rfuri periculoase, se va transmite declara ia pe proprie 

spundere a directorului general al societ ii în acest sens; 
14. Dovada de inerii resurselor financiare i logistice necesare desf ur rii activit ii de transport feroviar; 
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NOTA: Se vor prezenta în copie: 
- ultimul bilan  contabil depus conform legii;  
- bugetul de venituri i cheltuieli pe anul în curs;  
- alte documente în care sunt cuprinse informa ii privind resursele financiare disponibile;  

15. Contractul pentru r spundere civil  fa  de ter i, pentru asigurarea c torilor, m rfii i/sau a coletelor din 
transporturile de mesagerie i colet rie, în caz de accidente i evenimente feroviare produse în activitatea de 
transport feroviar, încheiat cu o firm  de asigur ri acreditat  de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor; 
16. Declara ia pe proprie r spundere c  persoanele din conducerea executiv  a operatorului de transport 
feroviar nu au suferit condamn ri pentru fapte penale grave i nu le este interzis  exercitarea unor drepturi 
civile, nu au fost condamnate pentru infrac iuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului, nu au 
fost condamnate pentru infrac iuni grave sau repetate în obliga ii care decurg din dreptul social sau din dreptul 
muncii, inclusiv obliga iile cu titlu legislativ în materie de protec ia muncii, sau obliga ii ce decurg din 
reglement rile vamale, în cazul unei societ i care dore te s  execute activit i de transport  transfrontalier de 
marf  supuse procedurilor vamale i nu le este interzis  exercitarea unor drepturi civile; 
17. Dovada pl ii tarifului aferent activit ii de evaluare i acordare a LTF. 
NOTA:   
1) Se vor prezenta în copie:  

a) înainte de stabilirea datei vizitei de evaluare - ordinul de plat  (sau factura fiscal ) pentru activitatea de evaluare 
preliminar  a dosarului de acordare a LTF (70% din tariful total); 
b) la ridicarea LTF de la AFER - ordinul de plat  (sau factura fiscal ) pentru activitatea de eliberare a LTF, reprezentând 
diferen a de 30% din tariful de acordare LTF. 

2)  Pentru desf urarea în condi ii optime a activit ii, solicitantul va întocmi documenta ia de acordare  a  LTF  
în 2 exemplare: un exemplar va fi transmis la AFER iar cel lalt va fi p strat la sediul OTF. 
3)  Toate documentele elaborate de solicitant vor fi datate i asumate de conducerea executiv  a acestuia. 
4) Dosarul / eventualele complet ri ale dosarului de acordare a LTF vor fi transmis(e) la AFER cu adres  de 
înso ire prin care se va declara i num rul de pagini. 

 

Anexa 2 
PLANUL AC IUNII DE EVALUARE – model 

 

 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - A F E R 

Calea Grivi ei nr. 393, Sector1, Bucure ti 
Tel              , fax:  

SERVICIUL LICEN E OPERATORI FEROVIARI I AUTORIZARE TRANSPORT CU METROUL 
 

PLANUL AC IUNII DE EVALUARE 
Nr.        Data 

DENUMIREA SOLICITANTULUI  
 
TIPUL AC IUNII Evaluare       revenire  vizare anual  

 
DOCUMENTE DE REFERIN   ALE AC IUNII DE EVALUARE: 
HG nr. 626/1998 
OMTCT nr. 343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003 
Procedura de acordare a LTF cod PS 3220-001 
MEMBRII ECHIPEI DE EVALUARE  REPREZENTAN II SOLICITANTULUI 
(nume, prenume, func ie)  (nume, prenume, func ie) 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
PERIOADA ÎN CARE SE DESF OAR  AC IUNEA DE EVALUARE 
 
PROGRAMUL AC IUNII DE EVALUARE*: 
* - se va completa pe parcursul ac iunii de evaluare 

Denumire sector/activitate evaluat: Ora ac iunii Exper i AFER Reprezentan ii solicitantului 
    
    
    

CONCLUZII, NECONFORMIT I i/sau OBSERVA II: 
 
TERMEN de rezolvare a neconformit ilor/observa iilor: 
 
SEMN TURI: 
Echipa de evaluare, 
1. 
2. 
3. 

Reprezentan ii solicitantului, 
1. 
2. 
3. 
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Anexa 3 
RAPORT DE EVALUARE – model 

 

 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - A F E R 

Calea Grivi ei nr. 393, Sector1, Bucure ti 
Tel              , fax:  

SERVICIUL LICEN E OPERATORI FEROVIARI I AUTORIZARE TRANSPORT CU METROUL 
 

 

RAPORT  DE  EVALUARE  nr. …  
în vederea acord rii LICENTEI DE TRANSPORT FEROVIAR / vizei LTF 

În vederea acord rii licen ei de transport feroviar / vizei LTF solicitat  de ........................................................... 
a fost analizat dosarul depus la AFER pentru evaluarea modului de îndeplinire a cerin elor minime prev zute 
în OMTCT nr. 343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003 ( i s-a efectuat evaluarea la fa a 
locului), constatându-se: 

1. Dosarul de acordare a licen ei de transport feroviar este complet con inând toate documentele prev zute 
în  Anexa1, art. 7, 8 i 11 la OMTCT nr. 343/2003, modificat i completat prin OMTCT nr. 830/2003. 

2. În urma evalu rii la fa a locului i, dup  caz, conform planului ac iunii de evaluare nr ……/data …………. 
s-au f cut constat ri în leg tur  cu: 

-  principalul obiect de activitate; 
-  materialul rulant din dotare; 
-  structurile organizatorice i dot rile necesare efectu rii serviciilor de transport feroviar; 
- personalul necesar desf ur rii activit ii; 
- modul de asigurare a instruirii personalului cu atribu ii în siguran a circula iei; 
- modul de asigurare a între inerii i repar rii materialului rulant din dotare; 
- situa ia financiar , etc. 

      CONCLUZII 
Se propune: 
- acordarea licen ei de transport feroviar/vizei anuale inând seama de faptul c  solicitantul îndepline te 

cumulativ cerin ele OMTCT nr.343/2003 completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003 i c  a acceptat 
supravegherea de c tre AFER prin ac iuni de evaluare la intervale specificate. 

-  neacordarea licen ei de transport feroviar/vizei LTF din urm toarele motive: 

      SEMN TURI 
Responsabil dosar acordare licen  de transport 
feroviar – 
 

 

ef serviciu -  

 
Anexa 4 

 

NOTA DE VERIFICARE – model 
 

 
 
 

 
 
 

 
N O T  

   
 

Comisia format  din: 
   

întrunit  la data de ….……….…….. a analizat cererea i documentele depuse la AFER la data de 
………....………, de c tre ………….…………………… pentru acordarea licen ei de transport feroviar. 

Analiza documentelor s-a f cut pentru a se stabili conformitatea acestora cu cerin ele prev zute în 
„Normele pentru acordarea licen ei de transport feroviar în vederea efectu rii serviciilor de transport 
feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România”, denumite în continuare NORME, 
aprobate prin OMTCT nr. 343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr.830/2003, astfel:  

1. Se va face referire la statutul societ ii i la principalul obiect de activitate -  conform cerin ei 
prev zute la art. 7 primul alineat din "Norme". 

APROBAT 
DIRECTOR GENERAL 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUC IILOR I TURISMULUI 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - AFER 

DIREC IA  LICEN E 

DE ACORD 
DIRECTOR COORDONATOR 
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2. Se va face referire la materialul rulant de care dispune societatea – conform cerin elor prev zute la 
art. 7  alin. 1 lit. a) i b)  din "Norme". 

3. Se va face referire la personalul propriu de care dispune societatea, necesar activit ilor de 
conducere a locomotivelor, înso ire a trenurilor, efectuarea opera iilor de manevr i de preg tire a 
trenurilor – conform cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1 lit. c) din "Norme". 

4. Se va face referire la modul de respectare a prescrip iilor tehnice, tehnologice, de organizare i de 
desf urare a circula iei i a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circula ia pe infrastructura 
feroviar  public  în condi ii de siguran a circula iei i de securitate a transporturilor, precum i 
cerin ele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate s  ofere avantaje sau protec ie 
consumatorilor - conform cerin elor prev zute la art.7 alin. 1, lit. d) din "Norme". 

5. Se va face referire la responsabilii desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de 
transport i siguran a circula iei – conform  cerin elor prev zute la art. 7 alin.1 lit.e) din "Norme". 

6. Se va face referire la modalitate de asigurare a instruirii personalului propriu care desf oar  activit i 
în leg tur  cu siguran a circula iei  - conform cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1, lit.f) din "Norme”. 

7. Se va face referire la modalitate de asigurare a reviziilor tehnice, pentru materialul rulant pe care îl 
de in i îl utilizeaz  în activitatea de transport feroviar, conform reglement rilor specifice în vigoare - 
conform cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1, lit. g) din "Norme". 

8. Se va face referire la modalitate de asigurare a între inerii i repar rii materialului rulant din dotare în 
unit i autorizate de c tre AFER - conform cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1, lit. h) din "Norme". 

9. Se va face referire la structura organizatoric , dot rile i stadiul de implementare a sistemului de 
management al calit ii în conformitate cu cerin ele standardului SR EN ISO 9001:2001 - conform 
cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1, lit. i)  din "Norme". 

10.  Se va face referire la consilierul de siguran  pentru transportul m rfurilor periculoase, certificat 
conform reglement rilor specifice în vigoare, în cazul în care societatea transport  m rfuri 
periculoase - conform cerin ei prev zute la art. 7 alin. 1, lit. j)  din "Norme".   

11. Se va face referire la onorabilitatea financiar  a solicitantului – conform cerin elor  prev zute la art. 7 
alin. 1 lit. k) i l) din "Norme". 

12. Se va face referire la onorabilitatea persoanelor din conducerea executiv  a societ ii - conform 
cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1 lit. m). din "Norme". 

13. Se va face referire la contractul pentru r spundere civil  fa  de ter i, pentru asigurarea c torilor, 
rfii i/sau a coletelor din transporturile de mesagerie i colet rie, în caz de accidente i evenimente 

feroviare produse în activitatea de transport feroviar –  conform cerin elor prev zute la art. 7 alin. 1, 
lit. n) din "Norme". 

 

În baza constat rilor i aprecierilor men ionate mai sus, Comisia consider  c  sunt îndeplinite condi iile 
prev zute la art. 7, 8 i 11din Anexa 1 la OMTCT nr. 343/2003 completat i modificat prin OMTCT 
nr.830/2003 i propune: 

acordarea licen ei de transport feroviar în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor 
construc iilor i turismului nr. 343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003 pentru activitatea 
de transport feroviar ….....…. societ ii …….....……. 

neacordarea licen ei de transport feroviar în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor 
construc iilor i turismului nr. 343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003 pentru activitatea 
de transport feroviar …………societ ii …...........…. din urm toarele motive: 

 

 

 

                     Membrii comisiei:                       Semn tura: 
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Anexa 5 
FORMULARUL DE RAPORTARE – model 

 
SOCIETATEA 
ADRESA 
TEL, FAX 
LTF ... / CSP ... 
 

VOLUMUL DE TRANSPORT REALIZAT I PARCUL DE MATERIAL RULANT UTILIZAT 

LUNA        / ANUL 
 
Sec ia de circula ie 

 
Nr.crt. 

 
Tip 

marf  

Volum de transport realizat  

Parc de material rulant utilizat 
 tone nete km 

sau c l km 
tone brute km 

Volum 
total 

Din care în trafic local 
 

Tip 
locomotiv  

Unit i Tip 
vagon 

Unit i 
unit i % 

 

proprietate închiriate/ 
leasing 

proprietate închiriate/ 
leasing 

            
            
            

TOTAL      TOTAL      

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

Sec ia de circula ie 

 
Nr.crt. 

 
Tip 

marf  

Volum de transport realizat  

Parc de material rulant utilizat 
 tone nete km 

sau c l km 
tone brute km 

Volum 
total 

Din care în trafic local 
 

Tip 
locomotiv  

Unit i Tip 
vagon 

Unit i 
unit i % 

 

proprietate închiriate/ 
leasing 

proprietate închiriate/ 
leasing 

            
            
            

TOTAL      TOTAL      
 

TOTAL LUN      TOTAL LUN      
 

DIRECTOR 

(semn tura, tampila) 
 
 

Anexa 6 
REGISTRUL DE EVIDEN  A LTF EMISE - model 

 
Nr. LTF Nr. 

dosar 
Solicitant Domeniu Data emiterii 

Data valabilitate 
Confirmare de 

primire 
Observa ii 

       
       

 
 

  
 VIZA 1 VIZA 2 VIZA 3 VIZA 4 

Data eliber rii 
Data valabilitate 

    

Confirmare de primire     
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METODOLOGIA descrie modul de acordare a certificatului de siguran i stabile te succesiunea etapelor, 
ac iunile i responsabilit ile personalului AFER implicat în aceast  activitate, conform prevederilor procedurii 
specifice AFER - PS 3220-002 „Acordarea certificatului de siguran ”. 
 

1.   DEFINI II I PRESCURT RI 
Defini ii 

1. Certificat de siguran  – document prin care se atest  c  un operator de transport feroviar, de in tor al 
licen ei de transport, poate s  execute un tip de serviciu de transport feroviar pe anumite sec ii de circula ie 
ale c ilor ferate din România. 

2. ile ferate din România - infrastructura feroviar  public i privat  deschis  circula iei publice, precum i 
liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar . 

3. Operator de transport feroviar  – persoan  juridic  român  cu capital de stat i/sau privat a c rei activitate 
principal  const  în efectuarea de servicii de transport feroviar de c tori i/sau marf  pe caile ferate din 
România, trac iunea fiind asigurat  obligatoriu de acesta; termenul denume te de asemenea i agen ii 
economici care asigur  numai trac iunea. 

4. Solicitant (de certificat de siguran ) – persoana juridic , cu capital de stat i/sau privat, care de ine licen  
de transport feroviar i care dore te s  ob in  certificat de siguran . 

5.  Supraveghere - urm rirea activit ii desf urate de c tre operatorul de transport feroviar în scopul verific rii 
modului de respectare a condi iilor impuse la eliberarea certificatului de siguran . 

6. Suspendare - încetarea temporar  a valabilit ii certificatului emis. 
7. Retragere - încetarea definitiv  a valabilit ii certificatului emis (anulare). 
 

Prescurt ri   
1. MT  – Ministerul Transporturilor 
2. MTCT – Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului 
3. AFER – Autoritatea Feroviar  Român  
4. SLA – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i Autorizare Transport cu Metroul 
5. MO – Monitorul Oficial al României 
6. OMTCT – Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului 
7. LTF – Licen  de transport feroviar 
8. CS – Certificat de siguran  
9. OTF – Operator de transport feroviar 
10. NORME – Norme pentru acordarea certificatului de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport 

feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România (Anexa 2 la OMTCT nr. 343/2003, 
completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003)  

 

2.   DOCUMENTE DE REFERIN  
 

1. OG nr.12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor 
Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.89/1999, cu modific ri ulterioare. 

2. OG nr. 95/27.08.1998 - Ordonan a Guvernului României privind înfiin area unor institu ii publice în 
subordinea MT, publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320/28.08.1998, aprobat  cu 
modific ri prin Legea nr.3/2002, cu modific ri i complet ri ulterioare. 

3. HG nr. 626/ 24.09.1998 - Hot rârea Guvernului României privind organizarea i func ionarea AFER 
publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 373/01.10.1998. 

4. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/19.09.2003 – privind aprobarea 
normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru 
acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  
numai opera iuni de manevr  feroviar , publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688/ 
01.10.2003. 

5. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 830/12.11.2003 – privind modificarea i 
completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/2003, publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 836/25.11.2003. 

 

3.   GENERALIT I 
  

1. Certificatul de siguran  se poate acorda operatorilor de transport feroviar, români sau str ini, posesori ai 
licen ei de transport feroviar, care îndeplinesc, cumulative, condi iile prev zute la art. 1 i art. 4 din  Anexa 2 
la NORME. 

2. OTF vor putea executa opera iuni de manevr  numai pe liniile sta iilor apar inând sec iilor/rutelor de 
circula ie înscrise în ANEXA I (A) la CS.  

3. Efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar  de c tre OTF, posesori ai LTF i ai CS, pe linii c.f. racordate 
la sec iile de circula ie înscrise în anexa A la CS sau pe alte linii c.f. industriale apar inând unor agen i 
economici, se poate face numai dac  de in  certificat de operare pentru manevr  pentru aceste zone. 

4. Certificatul de siguran  este un document cu regim special, nominal i netransmisibil. 
5. Certificatul de siguran  se acord  pe o perioad  de minim 3 luni i maxim un an, f  a dep i perioada de 

valabilitate a licen ei de transport feroviar. 
6. Pentru operatorii de transport feroviar licen ia i într-un stat membru al Uniunii Europene, licen a de transport 

feroviar eliberat  de o autoritate responsabil  cu licen ierea din aceste state este valabil  în vederea 
acord rii certificatului de siguran  pentru efectuarea serviciilor de transport pe c ile ferate din România, în 
condi iile legisla iei Uniunii Europene i ale reglement rilor interna ionale din acordurile i conven iile la care 
România este parte.  

7. Operatorii de transport feroviar licen ia i într-un stat membru al Uniunii Europene vor prezenta documentele 
necesare ob inerii certificatului de siguran , conform pct. 4.1. la prezenta. 
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4.   EVALUAREA DOCUMENTELOR SOLICITANTULUI 
 

1. Pentru demararea procesului de ob inere a CS, solicitantul trebuie s  transmit  c tre AFER  documentele 
prev zute în Anexa 1 la prezenta i care dovedesc respectarea prevederilor de la art. 1 i 4 din Anexa 2 la 
NORME.  

2. În cazul în care solicitantul adreseaz  numai o cerere de inten ie, AFER îi va r spunde acestuia printr-o 
adres  în care i se vor comunica reglement rile în vigoare, con inutul dosarului pentru ob inerea CS 
(Anexa 1 la prezenta) i, dup  caz, modalitatea de plat  a activit ii de acordare a  CS. 

3. Dup  primirea dosarului de acordare a CS, SLA verific  dac  documentele depuse sunt conform 
prevederilor art. 1 i art. 4 din Norme i analizeaz  dac  acestea con in toate documentele prev zute la 
Anexa 1 la prezenta. 

4. Dac  documentele existente la dosar nu corespund cerin elor de la art. 1 i 4 din Norme, în termen de 10 
de zile calendaristice de la primirea lor, SLA notific  solicitantului, printr-o adres /fax, cerin a de completare 
a dosarului. 

5. Daca în termen de 30 zile calendaristice de la data notific rii de completare a dosarului de CS, solicitantul 
nu prezint  documentele care s  dovedeasc  îndeplinirea cerin elor de la art. 1 la Norme, respectiv 
documentele specificate în adresa/faxul de completare a dosarului, cererea de acordare CS se consider  
respins . 

6. SLA comunic  în scris solicitantului decizia de respingere a cererii de ob inere a CS (dosarul urmând a fi 
înapoiat solicitantului în termen de 30 zile calendaristice de la luarea deciziei).  

7. Dac  dosarul este complet, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor, AFER va 
efectua, dac  este cazul, o ac iune de evaluare la sediul solicitantului sau la punctele de lucru ale acestuia. 

8. Ac iunea de evaluare la sediul solicitantului sau la punctele de lucru ale acestuia, se va desf ura conform 
Cap. 5  din ”Metodologia  de acordare a licen ei de transport feroviar”. 

9. Pentru verificarea autenticit ii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul feroviar va 
prezenta originalele documentelor respective. 

 

5.   RAPORTAREA AC IUNII DE EVALUARE I EMITEREA CERTIFICATULUI DE SIGURAN  
 

1. Pe baza analizei documentelor din dosarul pentru acordarea  certificatului de siguran , SLA – prin 
responsabilul de dosar întocme te nota de evaluare a dosarului ce va con ine propunerea de acordare sau 
neacordare a certificatului de siguran . 

2. În cazul deciziei de neacordare a CS, SLA comunic  în scris solicitantului decizia luat  (motivat  în acest 
caz) în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prev zute în Anexa 1 la prezenta. 

3. Dac  în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare a CS 
solicitantul prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va elibera 
certificatul de siguran . 

4. CS va fi editat în dou  exemplare (original pentru solicitant i exemplar AFER) în conformitate cu ANEXA  
A la NORME. 

5. În certificatul de siguran  vor fi trecute urm toarele date : seria i num rul certificatului, denumirea 
solicitantului, seria i num rul licen ei de transport feroviar, tipul serviciului de transport feroviar, perioada 
de valabilitate a certificatului de siguran .  

6. Condi iile tehnice vor con ine date referitoare la: sistemul de remorcare (electric, diesel, abur), viteza 
maxim  de circula ie, tonajul maxim admis i lungimea maxim  admis ,  tipul vagoanelor cu care OTF este 
autorizat s  efectueze servicii de transport feroviar. 

7. Pentru fiecare operator de transport feroviar  se va emite un singur certificat de siguran  în conformitate cu 
Anexa A la NORME. 

8. Sec iile/rutele de circula ie  vor fi  trecute în ANEXA I(A) la CS. ANEXA I(A) va fi reactualizat  ori de câte 
ori OTF solicit  acest lucru i prezint  documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta pentru acest tip de 
modificare. 

9. Materialul rulant motor (tipul, num rul, seria asiu) utilizat de c tre operatorul de transport feroviar pe 
sec iile/rutele de circula ie înscrise în CS vor fi trecute în ANEXA  II(B) la CS dup  verificarea tehnic  de 

tre AFER conform Cap. 8 la prezenta. ANEXA II(B) va fi reactualizat  ori de câte ori OTF solicit  acest 
lucru i prezint  documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta pentru acest tip de modificare. 

 

6.   ELIBERAREA  CERTIFICATULUI DE SIGURAN   (RESPECTIV ANEXA NR. I(A) I/SAU ANEXA NR. II(B)) 
 

1. În cazul acord rii CS, SLA va comunica solicitantului, telefonic sau în scris, decizia de acordare a CS 
(respectiv ANEXA NR. I(A) i/sau ANEXA NR. II(B)). 

2. CS este înmânat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în original, sub semn tur  în 
“Registrul de eviden  a CS emise” (Anexa 2 la prezenta) dup  prezentarea la AFER a dovezii privind 
achitarea integral  a tarifului aferent activit ii de acordare a CS. 

3. Reprezentantul solicitantului care se prezint  pentru ridicarea CS, va înscrie la rubrica “Confirmare primire” 
urm toarele date: numele i prenumele, act de identitate (serie, nr.), sau nr. ordinului de deplasare/func ia, 
semn tura i data. 

4. La cererea (telefonic  sau scris )  a titularului CS, SLA poate expedia prin registratura AFER certificatul 
înso it de documentul de transmitere care va fi înscris la rubrica “Confirmare primire” din “Registrul de 
eviden  a CS emise”. 

 

7.   CONDI II PRIVIND MATERIALUL RULANT MOTOR ÎNSCRIS ÎN CERTIFICATUL DE SIGURAN  
 

1. Locomotivele men ionate în certificatul de siguran  al unui operator de transport feroviar pot fi utilizate i 
de c tre alt OTF pe sec iile/rutele de circula ie men ionate în CS al acestuia. 

2. Utilizarea reciproc  a acestor locomotive va putea fi f cut  conform prevederilor unui contract cadru de 
presta ii care s  fie însu it de toate p ile implicate  i va fi adus  la cuno tin  AFER în maximum 24 ore 
de la data demar rii presta iei.  
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3. În cazul în care un OTF privat utilizeaz  o locomotiv  închiriat  de la unul din OTF na ionali (SNTFC sau 
SNTFM), înlocuirea acesteia ca urmare defect rii accidentale sau retragerii planificate din circula ie, se 
poate face pe o perioad  de maximum 30 de zile calendaristice, f  modificarea ANEXEI II(B) a CS 
apar inând OTF privat. 

4. În cazul în care înlocuirea se face pe o perioad  mai mare de 30 de zile calendaristice, OTF privat va 
solicita înscrierea acesteia în ANEXEI II(B) a CS propriu, conform Cap. 9 la prezenta. 

 

8.   VERIFICAREA TEHNIC  A MATERIALULUI RULANT MOTOR 
 

1. Pentru evaluarea tehnic  a locomotivelor cu care OTF dore te s  efectueze activitatea de transport, OTF 
va transmite la SLA - AFER, cererea de evaluarea precum i principalele date tehnice ale locomotivelor. 

2. O echip  de exper i  din cadrul AFER, de comun acord cu OTF, va stabili i efectua vizita de evaluare 
tehnic  a locomotivelor. 

3. La încheierea ac iunii de evaluare a locomotivelor, AFER va întocmi un Raport de evaluare tehnic  prin 
care va consemna faptul c  locomotivele pot fi înscrise în certificatul de siguran . 

4. În cazul în care locomotiva nu este apt  pentru a putea circula pe infrastructura feroviar  public , se va 
men iona acest lucru în Raportul de evaluare tehnic . Un exemplar din Raport i se transmite i OTF. 

5. Dup  eliminarea neconformit ilor din Raportul de evaluare, echipa de exper i AFER va relua vizita (dac  
este cazul) i va întocmi un nou Raport de evaluare a locomotivei. 

6. Rapoartele de evaluare tehnic  a locomotivelor vor fi anexate la dosarul de acordare sau modificare (dup  
caz) a CS gestionat de c tre SLA- AFER.  

7. Materialul rulant motor va putea fi înscris în Anexa II (B) a CS numai în cazul în care documenta ia 
solicitat  în Anexa 1 la prezenta va fi înso it  de un Raport de evaluare tehnic  elaborat de AFER conform 
pct. 8.3. la prezenta. 

 

9.   MODIFICAREA CERTIFICATULUI DE SIGURAN  
 

1. Pentru modificarea condi iilor tehnice, a sec iilor/rutelor de circula ie i/sau a materialului rulant înscris în 
CS, ANEXEI I(A)  i/sau ANEXEI II(B), OTF va prezenta documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta, 
referitoare la sec iile/rutele de circula ie i materialul rulant motor i tractat utilizat, cu respectarea 
prevederilor art. 1 i art. 4 la NORME. 

2. Dup  primirea documentelor prev zute la pct. 9.1. la prezenta, SLA va face o analiz  a acestora, solicitând, 
dac  este cazul completarea documenta iei prezentate de solicitant. 

3. În cazul în care documenta ia este complet , SLA va comunica în scris solicitantului contravaloarea 
activit ii de modificare  a CS/anexelor CS. 

4. Eliberarea anexelor la CS se face in conformitate cu cap. 6 i 8 la prezenta. 
5. Modificare CS i/sau Anexei I sau II a CS poate avea loc i în sensul restrângerii acestora în cazul în care 

nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza eliber rii (modificare condi ii tehnice, restrângere 
sec ii/rute de circula ie, scoatere locomotive). 

6. La ridicarea CS modificat, OTF trebuie s  depun  la SLA - AFER , exemplarul original al CS i/sau anexele 
la CS anterior valabil(e), ce vor fi înscrise în ”Registrul de eviden  a CS emise” (Anexa 2 la prezenta), 
arhivându-se împreun  cu exemplarul AFER. 

 

10.  SUPRAVEGHEREA ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE SIGURAN  
 

1. În perioada de valabilitate a certificatului de siguran , AFER va verifica modul în care sunt îndeplinite 
condi iile care au stat la baza eliber rii acestuia, prin controale efectuate în unit ile i pe mijloacele de 
transport ale operatorului de transport feroviar. 

2. În cazul în care se constat  c  nu mai sunt respectate prevederile care au stat la baza acord rii CS, acesta 
se suspend  sau retrage, dup  caz. 

 

11.  SUSPENDAREA CERTIFICATULUI DE SIGURAN   
 

1. Suspendarea CS se efectueaz  când: 
 în perioada de valabilitate a CS, se constat  (în urma unei ac iuni de evaluare efectuate de AFER), c  nu mai sunt 

respectate una sau mai multe din condi iile care au stat la baza acord rii CS sau în cazul nerespect rii de c tre 
titularul CS a obliga iilor financiare fa  de AFER;  

 în cazul susupend rii LTF; 
 în cazul în care titularul nu a depus la AFER în termen de 5 zile lucr toare de la data anun rii modific rii, originalului 

CS, Anexei I (A) i /sau Anexei II (B) la CS (dup  caz) anterior valabile, ca urmare a modific rii acestora conform 
Cap. 9 la prezenta; 

2. Dup  primirea deciziei de suspendare, OTF este obligat s  depun  la AFER în termen de maxim 5 zile 
lucr toare exemplarul original al CS (sau al ANEXELOR I(A) i/sau II(B) la CS, dup  caz). 

3. În cazul în care OTF nu respect  prevederile de la pct. 11.2., CS sau ANEXA I(A) i/sau II(B) la CS, (dup  
caz) vor fi ridicate de la sediul solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 

4. Ridicarea CS a ANEXEI I(A)  i/sau II(B) la CS, (dup  caz) în vederea suspend rii se poate face i de c tre 
exper ii AFER, în urma vizitelor de evaluare sau de c tre inspectorii  de stat AFER în urma ac iunilor 
întreprinse la sediul operatorului de transport. 

5. Dac  în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspend rii CS a ANEXEI I(A) i/sau II(B) la CS 
(dup  caz), operatorul de transport feroviar prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor care 
au condus la suspendare, precum i dovada pl ii tarifului aferent verific rii elimin rii acestor neconformit i, 
AFER va anula suspendarea CS. În caz contrar, CS suspendat, se retrage. 

6. Perioada de suspendare nu prelunge te perioada  de valabilitate a CS. 
7. CS suspendat va fi înscrise în ”Registrul de eviden  a CS retrase/suspendate”.  
8. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 

Feroviar, suspendarea CS. 
9. Restituirea CS se face numai dup  ce OTF face dovada elimin rii neconformit ilor care au dus la 

suspendarea CS. 
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12.  RETRAGEREA (ANULAREA) CERTIFICATULUI DE SIGURANTA  
 

1. Retragerea CS se face în urm toarele situa ii: 
 titularul nu a eliminat cauzele care au condus la suspendarea CS în maxim 30 de zile calendaristice de la data 

suspend rii; 
 dac  se constat  înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor specifice transportului feroviar pe anumite 

sec ii/rute de circula ie ori pentru anumite mijloace de trac iune înscrise în anexele CS (se vor retrage CS sau una ori 
mai multe anexe ale acestuia, dup  caz); 

 titularul utilizeaz  abuziv CS emis de AFER i dup  suspendarea acestuia; 
 titularul i-a încetat activitatea; 
 titularului i s-a retras (anulat) LTF; 
 la solicitarea titularului. 

2.  În cazuri bine justificate, la propunerea Inspectoratului de Stat Feroviar, se pot retrage doar anumite 
sec ii/rute de circula ie sau anumite mijloace de trac iune înscrise în anexele CS, cu emiterea unor noi 
anexe conform pct. 9.5. la prezenta. 

3.   Constituie cazuri de utilizare abuziv  a CS emis de AFER, prezentarea sub orice form  a acestui document 
ca fiind valabil, în una din urm toarele situa ii: 
 dup  expirarea perioadei de valabilitate; 
 utilizarea lui pe alte sec ii/rute de circula ie decât cele nominalizate în CS; 
 în perioada suspend rii temporare sau retragerii sale; 
 cu date falsificate. 

4. Decizia privind retragerea CS se transmite în scris titularului acesteia. 
5. Dup  primirea deciziei de retragere, OTF este obligat s  depun  la AFER în termen de maximum 5 zile 

lucr toare exemplarul original al CS. 
6. În cazul în care OTF nu respect  prevederile de la pct.12.4., CS va fi ridicat de la sediul solicitantului de 

tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 
7. Retragerea CS se poate face i prin depunerea exemplarului original la sediul AFER, de c tre exper ii 

AFER, în urma vizitelor de evaluare sau de c tre inspectorii de stat AFER, în urma ac iunilor întreprinse la 
sediul operatorului de manevr . 

8. Reacordarea CS i a dreptului de utilizare, se face reluând procesul de acordare a CS . 
9. CS retrase vor fi înscrise în ”Registrul de eviden  CS retrase/suspendate” (Anexa 2 la prezenta), 

arhivându-se împreun  cu exemplarul AFER. 
10. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 

Feroviar, retragerea (anularea) CS. 
 

13.  ACORDAREA UNUI NOU CERTIFICAT ÎN CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII CERTIFICATULUI 
INI IAL SAU MODIFIC RII STATUTULUI OPERATORULUI DE TRANSPORT FEROVIAR  

 

1. Pierderea sau deteriorarea CS se comunic  de c tre operatorul de transport, la AFER, în termen de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data constat rii. 

2.  În cazul pierderii/distrugerii CS sau modific rii statutului OTF (statut juridic, denumire, adres , statut de 
organizare i func ionare al  OTF),  posesorul acestuia trebuie s  transmit  la AFER o cerere de eliberare a 
unui nou CS, înso it  de dovada pl ii tarifului aferent activit ii de emitere a unui nou CS, precum i de 
documentele legale care s  sus in  motivul eliber rii unui nou CS–DUPLICAT (în cazul pierderii/ distrugerii)  
sau CS–R (reactualizat – în cazul modific rii statutului OTF). 

3. AFER va în tiin a telefonic sau în scris OTF în vederea ridic rii CS–DUPLICAT sau CS–R.   
4. CS-DUPLICAT sau CS-R  este înmânat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în original, 

sub semn tur  în “Registrul de eviden  a CS emise” (Anexa 2 la prezenta). 
5.   La ridicarea  certificatului CS–DUPLICAT sau CS–R, solicitantul trebuie sa depun  la SLA – AFER, dup  

caz, CS anterior valabil, ce va fi înscris în “Registrul de eviden  a CS emise” (la rubrica Obs. cu 
men iunea: ”înlocuit  cu CS–DUPLICAT sau R din data…”) fiind arhivat  împreun  cu exemplarul AFER. 

 

14.  CONTESTA II 
 

1. Solicitantul are dreptul de a contesta deciziile AFER de neacordare, suspendare sau, dup  caz, de 
retragere a CS. 

2. Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a certificatului de siguran  
, dup  caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 

3. Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii acestora. 

4. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct. 14.3. acesta se poate adresa 
Consiliului de supraveghere constituit conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea în 
materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 

5. Solu ionarea contesta iilor prev zute la pct. 14.4. se va face de c tre Consiliul de supraveghere, în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. 

6. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct.14.5., acesta se poate adresa 
instan elor de contencios administrativ, conform ”Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modific rile i complet rile ulterioare". 

 

15.  PUBLICA II 
 

1. Deciziile AFER privind acordarea, suspendarea, anularea suspend rii i retragerea CS, precum i 
metodologia aferent   se vor publica în Buletinul AFER. 

 

16.  ANEXE 
 

 Anexa 1 – con inutul dosarului de acordare a CS  
 Anexa 2 -  registrul de eviden  a CS emise - model 
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Anexa 1 
CON INUTUL DOSARULUI DE ACORDARE A CERTIFICATULUI DE SIGURAN  

  
OTF de in tor al LTF, care solicit  ob inerea CS pentru anumite sec ii/rute de circula ie, trebuie s  depun  la 
AFER urm toarele documente: 
 

1. Cerere întocmit  conform modelului din Anexa B la NORME; 
2. Copie a licen ei de transport feroviar; 
NOTA: Operatorii de transport care de in LTF eliberat  de c tre o autoritate responsabil  cu licen ierea din 
statele membre ale Uniunii Europene, vor prezenta: copia LTF, traducerea legalizat  a acesteia i traducerea 
legalizat  a documentului de referin  din ara respectiv  în baza c ruia s-a eliberat LTF. 
3. Dovada c  instruirea i perfec ionarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei se fac în centre 
autorizate AFER; 
4. Copie a certificatului de consilier de siguran  la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  efectueaz  transportul de m rfuri periculoase; 
5. Lista cuprinzând denumirile unit ilor proprii de între inere i/sau de reparare a materialului rulant din dotare 
sau, dup  caz, contractele încheiate cu alte unit i de reparare a materialului rulant; 
6. Angajamentul întocmit conform modelului prev zut în anexa D la prezentele norme; 
7. Dovada pl ii tarifului aferent pentru acordarea CS. 
8. Documenta ia întocmit  conform ANEXEI C la NORME care va con ine: 
8.1. Lista cu datele de identificare a fiec rei sec ii de circula ie pentru care solicit  acordarea certificatului de 
siguran , în care se vor preciza: 
   a) sta iile de cale ferat  cap de sec ie; 
   b) sta iile de cale ferat  intermediare; 
   c) viteza maxim  admis  de circula ie; 
   d) declivitatea maxim  existent ; 
   e) eventualele abateri de la gabaritul de liber  trecere; 
   f) lungimea - distan a în km a sec iei; 
   g) raza curbei minime; 
8.2. Categoriile de m rfuri ce urmeaz  a fi transportate pe fiecare sec ie/rut  de circula ie nominalizat ; 
8.3. Lista cu datele de identificare a materialului rulant de trac iune de care dispune pentru efectuarea 
activit ilor de transport feroviar pe sec iile/rutele de circula ie nominalizate, în care se vor preciza, pentru 
fiecare vehicul, urm toarele: 
   a) tipul vehiculului i nr. de identificare, inclusiv seria asiului; 
   b) data construc iei; 
   c) puterea nominal ; 
   d) viteza maxim  constructiv ; 
   e) sarcina maxim  pe osie; 
   f) datele ultimelor revizii i repara ii planificate - RK, RG, RR - i denumirea unit ii care le-a efectuat; 
   g) nr. i data documentului de omologare tehnic  de tip; 
   h) denumirea proprietarului i datele de înmatriculare a vehiculului; 
8.4. Lista cu datele de identificare a vagoanelor de inute de solicitant ce urmeaz  a fi utilizate la efectuarea 
transporturilor pentru care a solicitat certificatul de siguran , specificând, pentru fiecare vehicul, urm toarele 
date: 
   a) nr. i seria de identificare; 
   b) data construc iei; 
   c) datele ultimelor repara ii planificate - RK, RG, RP - i denumirea unit ii care le-a efectuat; 
   d) nr. i data documentelor de omologare tehnic  de tip, pentru fiecare tip de vehicul; 
   e) denumirea proprietarului i datele de înmatriculare a vehiculului; 
   f) viteza maxim  de circula ie; 
   g) raza minim  de înscriere în curs ; 
   h) tipul frânei automate; 
   i) nr. de osii; 
   j) tipul boghiului, dac  este cazul; 
   k) particularit i constructive, dac  este cazul; 
8.5. Memoriul tehnic în care se vor men iona: 
   a) modul în care urmeaz  a se executa manevrele de formare i de descompunere a garniturilor de tren în 

sta iile cap de sec ie i, dac  este cazul în parcurs, datele de identificare a personalului propriu utilizat la 
efectuarea manevrelor, dac  este cazul; 

   b) modul în care se vor executa reviziile tehnice obligatorii, prev zute în reglement rile specifice în vigoare, 
pentru vehiculele de remorcare i vagoanele din garniturile de tren remorcate; 

   c) modul în care este prev zut s  se procedeze în cazul producerii unor defecte accidentale în parcurs, care 
necesit  scoaterea din compunerea trenurilor remorcate a vehiculelor defecte, inclusiv în cazul defect rii 
vehiculului de remorcare; 

   d) surile stabilite pentru transportul m rfurilor periculoase, dac  este cazul; 
   e) modul de asigurare a înso irii trenurilor remorcate, dac  este cazul; 
   f) modul de verificare a personalului de locomotiv i de înso ire la intrarea în serviciu; 
   g) modul de asigurare a condi iilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis i a timpului de odihn  

pentru personalul de locomotiv , în conformitate cu reglement rile specifice în vigoare; 
   h) modul de alimentare cu combustibil a locomotivelor, dac  este cazul; 
   i) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguran a circula iei; 
   j) modul de asigurare a lucr rilor de între inere, revizie i preg tire tehnic  pentru vehiculele de remorcare i 

vagoanele din compunerea trenurilor remorcate; 
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   k) modul de asigurare a efectu rii repar rii vehiculelor defectate accidental, cu precizarea datelor de 
identificare a centrelor - atelierelor de repara ii preconizate a fi utilizate 

8.6. Lista nominal  cu personalul de locomotiv  utilizat, precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) anul na terii; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea de mecanic de locomotiv ; 
   f) nr. i data autoriza iei în func ie, cu precizarea tipului de locomotiv i a tipului de serviciu care este 

autorizat; 
   g) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
   h) sec ia de circula ie pe care va fi folosit; 
   i) nr. i data ultimului document prin care se atest  c  a efectuat recunoa terea sec iilor de circula ie pentru 

care este nominalizat, eliberat conform reglement rilor în vigoare; 
   j) centrul la care efectueaz  instruirea/verificarea periodic  profesional ; 
   k) calificativul ob inut în ultimul an; 
   l) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea în ce au constat abaterile, dac  este cazul; 
   m) desfaceri disciplinare ale contractului de munc  în perioada de activitate, cu precizarea abaterilor survenite 

i a datei la care a fost sanc ionat; 
   n) nr. i data documentului care atest  statutul de angajat - perioad  determinat , nedeterminat ; 
   o) copii de pe documentele prev zute la lit. f), g), i) i n); 
8.7. Lista personalului propriu utilizat pentru între inerea i revizia tehnic  a materialului rulant, pentru manevr  
i înso ire a trenurilor, dac  este cazul, precizând pentru fiecare: 

   a) numele, prenumele, func ia; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
   f) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
   g) nr. i data autoriza iei în func ie; 
   h) sec ia de circula ie pentru care va fi folosit, dac  este cazul; 
   i) centrul în care efectueaz  instruirea periodic  profesional ; 
   j) calificativul ob inut în ultimul an de activitate; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea abaterilor, dac  este cazul; 
   l) desfaceri disciplinare ale contractului de munc  în perioada de activitate, cu precizarea datei i a abaterii; 
   m) nr. i data documentului care atest  statutul de angajat - perioad  determinat , nedeterminat ; 
   n) copii de pe documentele prev zute la lit. f), g) i m). 
 
  
NOTA: 
1. - Solicitantul, la cererea AFER, este obligat s  prezinte documentele doveditoare privind datele men ionate 
mai sus, în original, i s  depun  la AFER, dup  caz, copii de pe aceste documente. 
2.  - Pentru modificarea (extinderea) ANEXEI I la CS, solicitantul va prezenta documentele prev zute în 
prezenta Anex , la punctele: 1, 7,  8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,  8.6, 8.7.  
Dac  este cazul (apari ia unor modific ri) se vor prezenta i documentele prev zute la celelalte puncte. 
3. - Pentru modificarea (extinderea) ANEXEI II la CS, solicitantul va prezenta documentele prev zute în 
prezenta Anex , la punctele: 1, 7, 8.3. Dac  este cazul (apari ia unor modific ri) se vor prezenta i documentele 
prev zute la celelalte puncte. 
4. - Pentru desf urarea în condi ii optime a activit ii, solicitantul va întocmi documenta ia de eliberare a CS în 
dou  exemplare : un exemplar va fi transmis la AFER, iar cel lalt va fi p strat la sediul OTF. 
5. - Dosarul pentru acordarea CS, respectiv pentru modificarea acestuia în sensul introducerii unei noi 
locomotive în certificatul de siguran  va fi completat i cu copia raportului de evaluare tehnic  a locomotivei 
întocmit de personalul din cadrul AFER cu atribu ii în acest sens. 
6. - Toate documentele elaborate de c tre solicitant vor fi datate i asumate de conducerea executiv  a 
acestuia. 
7. - Dosarul/eventualele complet ri ale dosarului de acordare a CS vor fi transmis(e) la AFER cu adres  de 
înso ire prin care se va declara i num rul de pagini. 

 

Anexa 2 
 

REGISTRUL DE EVIDEN  A CS EMISE – model 
 

Nr.  
CS 

Solicitant Document emis  
(CS, anexa A, anexa B) 

Data emiterii 
 

Confirmare 
de primire 

Confirmare 
depunere 

document anterior 
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METODOLOGIA descrie modul de acordare a autoriza iei pentru manevr  feroviar i stabile te succesiunea 
etapelor, ac iunile i responsabilit ile personalului AFER implicat în aceast  activitate, conform prevederilor 
procedurii specifice AFER PS 3220-003 „Acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar ”.  
 

1.   DEFINI II I PRESCURT RI 
Defini ii 

 

1. Autoriza ie de manevr  feroviar  - document prin care se atest  ca un agent economic poate organiza i 
executa opera iuni de manevr  feroviar  pe c ile ferate din România. 

2. ile ferate din România - infrastructura feroviar  public i privat  deschis  circula iei publice, precum i 
liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar . 

3. Operator de manevr  feroviar  – persoan  juridic  român  cu capital de stat i/sau privat care are ca obiect 
de activitate în domeniul transportului feroviar, efectuarea de opera iuni de manevr  feroviar  pe c ile ferate 
din România i care de ine autoriza ie pentru manevr  feroviar . 

4. Solicitant (de autoriza ie) – persoana juridic  român , cu capital de stat i/sau privat, care dore te s  ob in  
o autoriza ie de manevr  feroviar . 

5.  Supraveghere - urm rirea la intervale de timp a activit ii desf urate de operatorul de manevr  feroviar  în 
scopul verific rii modului de respectare a condi iilor impuse la eliberarea autoriza iei de manevr  feroviar . 

6. Suspendare - încetarea temporar  a valabilit ii autoriza iei emise. 
7. Retragere - încetarea definitiv  a valabilit ii autoriza iei emise. 
 

Prescurt ri  
1. MT – Ministerul Transporturilor 
2. MTCT – Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului 
3. AFER – Autoritatea Feroviar  Român  
4. SLA – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i Autorizare Transport cu Metroul 
5. MO – Monitorul Oficial al României 
6. OMTCT – Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului 
7. AMF – Autoriza ie pentru manevr  feroviar  
8. OMF – Operator de manevr  feroviar  
9. NORME – Normele de acordare a autoriza ie pentru manevr  feroviar i a certificatului de operare pentru 

manevr , în vederea efectu rii numai a opera iilor de manevr  feroviar  (Anexa 3 la OMTCT nr. 343/ 
19.09.2003, completat i modificat prin OMTCT nr. 830/2003) 

 

2.   DOCUMENTE DE REFERIN  
 

1. OG nr.12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor 
Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.89/1999, cu modific ri ulterioare. 

2. OG nr. 95/27.08.1998 - Ordonan a  Guvernului României privind înfiin area unor institu ii publice în 
subordinea MT, publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320/28.08.1998, aprobat  cu 
modific ri prin Legea nr.3/2002, cu modific ri i complet ri ulterioare. 

3. HG nr. 626/ 24.09.1998 - Hot rârea Guvernului României privind organizarea i func ionarea AFER 
publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 373/01.10.1998. 

4. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/19.09.2003 – privind aprobarea 
normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru 
acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  
numai opera iuni de manevr  feroviar , publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
688/01.10.2003. 

5. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 830/12.11.2003 – privind modificarea i 
completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/2003, publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 836/25.11.2003. 

 

3.   GENERALIT I 
  

1. Autoriza ia pentru manevr  feroviar  pe c ile ferate din România, poate fi acordat  persoanelor juridice 
române cu capital de stat i/sau privat, care au ca obiect de activitate în domeniul  transportului feroviar 
(cod CAEN 6010), efectuarea de opera iuni de manevr  feroviar   pe c ile ferate din România i care 
îndeplinesc, cumulativ, condi iile prev zute în Art.6 din Anexa 3 la OMTCT nr. 343/2003, modificat i 
completat prin OMTCT nr. 830/2003. 

2. Autoriza ia pentru manevr  feroviar  este un document cu regim special, nominal i netransmisibil. 
3. Autoriza ia pentru manevr  feroviar  se acord  pe o perioad  de 5 ani de la data eliber rii i este valabil  în 

condi iile viz rii sale anuale de c tre AFER. 
 

4.   EVALUAREA DOCUMENTELOR SOLICITANTULUI 
 

1. Pentru ob inerea AMF, solicitantul trebuie s  transmit  c tre SLA - AFER documentele prev zute în Anexa 
1 la prezenta i care dovedesc îndeplinirea cerin elor de la art. 6 i art. 9 la NORME. 

2. În cazul în care solicitantul adreseaz  numai o cerere de inten ie, SLA îi va r spunde acestuia printr-o 
adres  în care i se vor comunica reglement rile în vigoare, con inutul dosarului pentru ob inerea AMF 
(Anexa 1 la prezenta) i, dup  caz, modalitatea de plat  a activit ii de acordare a autoriza iei pentru 
manevr  feroviar . 

3. Norma de timp aferent  activit ii de evaluare preliminar  a dosarului de acordare a AMF este de 70% din 
norma de timp pentru acordarea AMF. 

4. Dup  primirea dosarului, SLA verific  dac  dosarul depus este întocmit conform prevederilor art. 9 din 
NORME i analizeaz  dac  acesta r spunde cerin elor de la art. 6 la NORME, con inând toate documentele 
prev zute in Anexa 1 la prezenta. 
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5. Dac  documentele existente la dosar nu corespund cerin elor de la art. 6 i 9 la NORME, în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea lor, SLA notific  solicitantului, printr-o adres /fax, cerin a de completare a 
dosarului. 

6. Daca în termen de 30 de zile calendaristice de la data notific rii de completare a dosarului de autorizare, 
solicitantul nu prezint  documente care s  dovedeasc  îndeplinirea prevederilor art. 6 i 9 la NORME, 
respectiv documentele specificate în adresa/faxul de completare a dosarului de autorizare, cererea de 
acordare AMF se consider  respins . 

7. AFER comunic  în scris solicitantului decizia de respingere a cererii de acordare a AMF (dosarul de AMF 
urmând a fi înapoiat solicitantului în termen de 30 de zile calendaristice de la luarea deciziei).   

8. Dac  dosarul este complet, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor conform pct.  
4.1. la prezenta, AFER va efectua, dup  caz, o ac iune de evaluare la sediul i la punctele de lucru ale  
solicitantului. 

9. SLA – prin responsabilul de dosar desemnat - va stabili telefonic, de comun acord cu solicitantul, data i ora 
la care va avea loc ac iunea de evaluare la sediul acestuia sau la punctele de lucru ale acestuia (dup  caz). 

10. Datele referitoare la desf urarea ac iunii (echipa de exper i, data, ora de începere) vor fi transmise de 
tre responsabilul de dosar, prin fax sau adres  scris , solicitantului. 

11. Pentru verificarea autenticit ii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de 
manevr  feroviar  va prezenta originalele documentelor din dosarul de acordare AMF. 

 

5.   DESF URAREA AC IUNII DE EVALUARE LA FA A LOCULUI 
  

1. Echipa de evaluare este alc tuit  din cel pu in 1 expert SLA. 
2. Din echipa de evaluare , pot face parte i inspectori de stat AFER i/sau al i exper i AFER.   
3. La data i ora stabilite, echipa AFER  se prezint  la sediul solicitantului i/sau la punctele de lucru/sta ia de 

cale ferat  în care agentul economic efectueaz  activitatea de manevr , unde are loc ac iunea de evaluare.  
4. Ac iunea de evaluare are drept scop stabilirea modului în care sunt respectate cerin ele privind capabilitatea 

tehnic i organizatoric  de a efectua activitatea de manevr  de c tre OMF. 
5. La încheierea ac iunii de evaluare, echipa AFER se va întruni i va consemna în Planul ac iunii de evaluare 

(Anexa 2 la prezenta) neconformit ile/observa iile privind respectarea cerin elor impuse pentru ob inerea 
AMF. 

6. Responsabilul de dosar va prezenta reprezentantului solicitantului Planul ac iunii de evaluare ce va purta 
num rul de dosar i data ac iunii de evaluare. Acesta va fi semnat de echipa AFER i de solicitant, 
aplicându-se tampila agentului economic respectiv. 

7. O copie a Planului ac iunii de evaluare va fi înmânat  solicitantului pentru tratarea, în termenul stabilit, a 
eventualelor neconformit i sau observa ii. 

8. Ac iunea de evaluare la fa a locului poate avea loc i dup  ob inerea AMF, în baza dosarului prezentat la 
AFER i evaluat conform prevederilor din NORME. 

 

6. RAPORTAREA AC IUNII DE EVALUARE I EMITEREA AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  
FEROVIAR  

 

1. Dup  eliminarea neconformit ilor /observa iilor - prin prezentarea la SLA a documentelor doveditoare - sau 
expirarea termenului de eliminare a acestora, prev zut în Planul ac iunii de evaluare i, pe baza informa iilor 
ob inute de la solicitant pe parcursul evalu rii, AFER va întocmi un Raport de evaluare (Anexa 3 la 
prezenta) privind acordarea/necordarea sau men inerea AMF (în cazul în care se efectueaz  o vizit  de 
evaluare ulterioar  acord rii AMF).  

2. În cazul deciziei de neacordare a AMF, responsabilul de dosar comunic  în scris solicitantului decizia luat  
(motivat  în acest caz) în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor prev zute 
în NORME  . 

3. Dac  în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare a AMF 
solicitantul prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va elibera 
autoriza ia pentru manevr  feroviar .  

4. AMF va fi editat  în dou  exemplare (original pentru solicitant i exemplar AFER), în conformitate cu Anexa 
A la NORME. 

 

7.   ELIBERAREA  AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  FEROVIAR  
 

1. În cazul acord rii AMF, SLA va comunica solicitantului, telefonic sau în scris, decizia de acordare a AMF, 
precum i diferen a de tarif. 

2. AMF este înmânat  solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în original, sub semn tur  în 
“Registrul de eviden  a AMF emise” (Anexa 4 la prezenta) dup  prezentarea la SLA a dovezii privind 
achitarea integral  a tarifului aferent activit ii de autorizare. 

3. Reprezentantul solicitantului care se prezint  pentru ridicarea AMF va înscrie la rubrica “Confirmare primire” 
urm toarele date: numele i prenumele, act de identitate (serie, nr.), sau nr. ordinului de deplasare/func ia, 
semn tura i data. 

4. La cererea (telefonic  sau scris ) a titularului AMF, SLA poate expedia prin registratura AFER autoriza ia 
înso it  de documentul de transmitere care va fi înscris la rubrica “Confirmare primire” din “Registrul de 
eviden  AMF emise”. 

 

8. SUPRAVEGHEREA ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  
FEROVIAR  

 

1. În perioada de valabilitate a autoriza iei pentru manevr  feroviar , AFER va verifica modul în care sunt 
îndeplinite condi iile care au stat la baza acord rii acesteia. 

2. Cu cel pu in 30 de zile calendaristice înainte de data expir rii vizei anuale a AMF, OMF va transmite la  
SLA, în scris, o cerere prin care solicit  acordarea vizei. Aceast  cerere va fi  înso it  de documentele  care 
au suferit modific ri fa  de cele prezentate la acordarea ini ial  a AMF. 
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3. În cazul în care solicitantul nu depune cererea de viz  în termenul prev zut la pct. 8.2. la prezenta, pentru 
acordarea vizei anuale  a  AMF se va percepe tarif de urgen . 

4. SLA va transmite solicitantului o adres  care va con ine lista documentelor ce trebuie transmise de c tre 
solicitant în vederea acord rii vizei anuale a AMF (inclusiv AMF în original i contravaloarea activit ii de 
vizare anual  a AMF). Prin adres  se vor solicita, dup  caz, dovezi obiective privind: 

 parcul de material rulant de inut; 
 modalit ile de asigurare a între inerii i repar rii materialului rulant i a liniei c.f. de c tre unit i autorizate AFER; 
 personalul care desf oar  activit i legate de manevra feroviar ; 
 modalit i de asigurare a instruirii i perfec ion rii personalului care desf oar  activit i în domeniul siguran ei 

circula iei;  
 stadiul implement rii sistemului de management al calit ii;  
 situa ia transportului m rfurilor periculoase - declara ia pe proprie r spundere a directorului general al societ ii 

privind faptul c  societatea nu efectueaz  opera iuni de manevr  a vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase 
sau, în caz contrar,  certificatului de consilier de siguran  la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens (dup  caz, dovada c  s-a solicitat la AFER ob inerea acestuia); 

 situa ia contractului de r spundere civil  fa  de ter i, pentru asigurarea materialului rulant i a m rfurilor în caz de 
accidente i evenimente feroviare produse în activitatea de manevr  feroviar , încheiat cu o firm  de asigur ri 
acreditat  de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor; 

 bilan ul contabil, bugetul de venituri i cheltuieli etc. 
5. Pentru documentele care n-au suferit modific ri fa  de data la care s-a emis AMF, conducerea OMF va 

transmite, în acest sens, o declara ie pe proprie r spundere. 
6. Dup  primirea tuturor documentelor specificate în adresa de la pct. 8.4. i 8.5 la prezenta, AFER planific , 

dup  caz, ac iunea de evaluare a solicitantului (la sediul i/sau la punctele de lucru ale acestuia), în vederea 
verific rii modului cum sunt respectate condi iile care au stat la baza acord rii AMF. 

7. Ac iunea de evaluarea se va desf ura conform Cap. 5 i/sau 6 (dup  caz) la prezenta. 
8. SLA va comunica, în scris, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data rezolv rii eventualelor 

neconformit i constatate în urma evalu rii documentelor i/sau a celor precizate în Planul ac iunii de 
evaluare (în cazul efectu rii unei vizite de evaluare), decizia privind acordarea sau neacordarea vizei 
anuale. 

9. În cazul deciziei de neacordare a vizei anuale, responsabilul de dosar comunic  în scris decizia luat  
(motivat  în acest caz). 

10. Dac  în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunic rii de neacordare a vizei anuale OMF 
prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va acorda viza anual . 
În caz contrar, AFER va suspenda valabilitatea autoriza iei pentru manevr  feroviar , în tiin ând în scris 
titularul acesteia.  

11. În cazul în care sunt respectate condi iile care au stat la baza eliber rii ini iale a AMF sau în cazul elimin rii 
neconformit ilor constatate în urma evalu rii documentelor i/sau a celor prev zute în  Planul ac iunii de 
evaluare i pe baza informa iilor ob inute de la solicitant, responsabilul de dosar va întocmi raportul de 
evaluare (Anexa  3 la prezenta). 

12. Eliberarea AMF, cu viz  anual , se face respectând prevederile Cap. 7 la prezenta. 
 

9.   SUSPENDAREA AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  FEROVIAR  
 

1. Suspendarea AMF se poate face când, în urma unei ac iuni de evaluare efectuate de c tre AFER, se 
constat  c  nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza acord rii AMF i în urm toarele situa ii: 

 nesolu ionarea, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare a vizei 
anuale, a neconformit ilor constatate pe parcursul supravegherii;  

 nesolicitarea vizei anuale în termenul limit ; 
 nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat  la baza acord rii AMF cu privire la: parcul de material rulant de inut, 

personalul care desf oar  activit i legate de manevra feroviar , contractul de r spundere civil  fa  de ter i etc.; 
 în cazul unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor financiare fa  de bugetul de stat (dup  caz); 
 nerespectarea de c tre titularul AMF a obliga iilor financiare fa  de  AFER. 

2. Dup  primirea deciziei de suspendare, OMF este obligat s  depun  la AFER în termen de maximum 5 zile 
lucr toare exemplarul original al AMF. 

3. În cazul în care OMF nu respect  prevederile de la pct. 9.2. la prezenta, AMF va fi ridicat  de la sediul 
solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 

4. Ridicarea AMF în vederea suspend rii se poate face i de c tre exper ii AFER, în urma vizitelor de evaluare 
sau de c tre inspectorii  de stat AFER în urma ac iunilor întreprinse la sediul operatorului de manevr . 

5. Dac  în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspend rii AMF operatorul de manevr  feroviar  
prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor care au condus la suspendare, precum i dovada 
pl ii tarifului aferent verific rii elimin rii acestor neconformit i, AFER va anula suspendarea AMF. În caz 
contrar, AMF suspendat , se retrage. 

6. Perioada de suspendare nu prelunge te perioada  de valabilitate a AMF. 
7. AMF suspendate vor fi înscrise în ”Lista de eviden  a AMF retrase/suspendate”. 
8. Exemplarul original se va arhiva împreun  cu exemplarul AFER. 
9. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 

Feroviar, suspendarea AMF. 
 

10.   RETRAGEREA (ANULAREA) AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  FEROVIAR  
 

1. Retragerea AMF se face în urm toarele situa ii: 
 titularul nu a eliminat cauzele care au condus la suspendarea AMF în termen de 30 de zile calendaristice de la 

notificarea acestora; 
 titularul utilizeaz  abuziv AMF i/sau COM emise de AFER;  
 titularul nu i-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acord rii  AMF sau i-a întrerupt activitatea pe o 

perioad  de 6 luni consecutive; 
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 în cazul în care se constat  înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor specifice transportului feroviar, precum 
i în caz de incapacitate financiar ; 

 în cazul unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor financiare fa  de bugetul de stat (dup  caz); 
 titularul i-a încetat activitatea; 
 la solicitarea titularului. 

2. Constituie cazuri de utilizare abuziv  a AMF emis  de AFER, prezentarea sub orice form  a acestui 
document ca fiind valabil, în una din urm toarele situa ii: 

 dup  expirarea perioadei de valabilitate de 5 ani; 
 în perioada suspend rii temporare; 
 cu date falsificate. 

3. Decizia privind retragerea AMF se transmite în scris titularului acesteia. 
4. Dup  primirea deciziei de retragere, OMF este obligat s  depun  la AFER în termen de maximum 5 zile 

lucr toare exemplarul original al AMF. 
5. În cazul în care OMF nu respect  prevederile de la pct. 10.4., la prezenta, AMF va fi ridicat  de la sediul 

solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 
6. Retragerea AMF se poate face i prin depunerea exemplarului original la sediul AFER, de c tre exper ii 

AFER, în urma vizitelor de evaluare sau de c tre inspectorii de stat AFER, în urma ac iunilor întreprinse la 
sediul operatorului de manevr . 

7. Reacordarea AMF i a dreptului de utilizare, se face reluând procesul de acordare a AMF. 
8. Operatorului de manevr  feroviar  c ruia i s-a retras de dou  ori AMF nu i se va mai elibera o nou  

autoriza ie, dac  retragerile s-au datorat unor înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor specifice 
transportului feroviar. 

9. AMF retrase vor fi înscrise în ”Lista de eviden  AMF retrase/suspendate”, arhivându-se împreun  cu 
exemplarul AFER. 

10. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 
Feroviar, retragerea (anularea) AMF.  

 

11.  ACORDAREA UNEI NOI AUTORIZA II ÎN CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII AUTORIZA IEI INI IALE 
SAU MODIFIC RII STATUTULUI OPERATORULUI DE MANEVR  FEROVIAR   

 

1. Pierderea sau deteriorarea AMF se comunic  de c tre operatorul de manevr  la SLA - AFER în termen de 
cel mult 15 zile lucr toare de la data constat rii. 

2. În cazul pierderii/distrugerii AMF sau modific rii statutului OMF (statut juridic, denumire, adres , statut de 
organizare i func ionare al  OMF), posesorul acesteia trebuie s  transmit  la AFER o cerere de eliberare a 
unei noi AMF, înso it  de dovada pl ii tarifului aferent activit ii de emitere a unei noi AMF, precum i de 
documentele legale care s  sus in  motivul eliber rii unei noi AMF–DUPLICAT (în cazul pierderii/ 
distrugerii) sau AMF–R (reactualizat  – în cazul modific rii statutului OMF) . 

3. Posesorul AMF va fi în tiin at telefonic sau în scris în vederea ridic rii AMF–DUPLICAT sau AMF–R  de 
tre responsabilul de dosar. 

4. AMF-DUPLICAT sau AMF-R  este înmânat  solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în 
original, sub semn tur  în “Registrul de eviden  a AMF emise” (Anexa 4 la prezenta). 

5. La ridicarea autoriza iei AMF–DUPLICAT sau AMF-R, solicitantul trebuie sa depun  la SLA – AFER, dup  
caz, AMF anterior valabil , ce va fi arhivat   împreun  cu exemplarul AFER. 

 

12.  CONTESTA II 
 

1. Solicitantul are dreptul de a contesta deciziile AFER de neacordare, suspendare sau, dup  caz, de 
retragere a AMF.  

2. Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a autoriza iei pentru 
manevr  feroviar , dup  caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii 
scrise. 

3. Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii acestora. 

4. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct 12.3. la prezenta, acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 
privind alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i 
certificarea în materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 

5. Solu ionarea contesta iilor prev zute la pct.12.4. la prezenta se va face de c tre Consiliul de supraveghere, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. 

6. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la Cap. 12 la prezent, acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, conform ”Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modific rile i complet rile ulterioare." 

 

13.  PUBLICA II 
 

1. Deciziile AFER privind acordarea, suspendarea, anularea suspend rii i retragerea AMF, precum i 
metodologia aferent  vor fi publicate în Buletinul AFER. 

 
14.  ANEXE 
 
 Anexa 1 – con inutul dosarului de acordare a AMF  
 Anexa 2 – planul ac iunii de evaluare - model 
 Anexa 3 – raport de evaluare - model 
 Anexa 4 – registrul de eviden  a AMF emise - model 
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Anexa 1 
 

CON INUTUL DOSARULUI DE ACORDARE A AUTORIZA IEI PENTRU MANEVR  FEROVIAR  
 
1. Cerere întocmit  conform modelului prev zut în anexa B la Anexa 3 la OMTCT 343/2003. 
2. Copie a actului legal de constituire ca persoan  juridic , din care s  rezulte c  societatea are ca obiect de 
activitate în domeniul transportului feroviar (cod CAEN 6010) efectuarea de opera iuni de manevr  pe  c ile 
ferate din România. 
NOTA: În cazul în care în obiectul de activitate nu figureaz  „transporturi pe calea ferat ”, se va depune:  

- dovada demar rii procedurii de extindere a obiectului de activitate; 
- declara ia pe proprie r spundere c  în transportul pe calea ferat , principala activitate este manevra 

feroviar . 
3.  Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului. 
4.   Dovad  c  dispune de material rulant motor i tractat (dup  caz) cu care s  execute opera iunile de 
manevr  feroviar : 
NOTA: Se vor prezenta în copie, dup  caz: 

- actul de vânzare-cump rare;  
- hot rârea judec toreasc  definitiv i irevocabil ; 
- actul de dona ie sau orice alt act legal care atest  c  vehiculul este în proprietatea solicitantului; 
- orice document legal care atest  de inerea în folosin  a acestuia  
- contractul de închiriere; 
- contractul de leasing sau orice alt document legal; 

 sau 
- fi a mijlocului fix i declara ia pe proprie r spundere a directorului societ ii privind de inerea 

materialului rulant în proprietatea societ ii. 
5.  Angajamentul întocmit conform modelului prev zut în anexa C la NORME. 
6.  Lista cu documentele sistemului de management al calit ii, elaborate în conformitate cu standardul SR EN 
ISO 9001: 2001, specifice efectu rii opera iunilor de manevr  feroviar . 
NOTA: 
1)  Se vor enumera: 

- atestatul/certificatul eliberat de c tre un organism de certificare recunoscut de MTCT (dac  exist ); 
- organigrama societ ii i a punctelor de lucru(dup  caz)  - aprobat i cu data intr rii în vigoare; 
- Regulament de Organizare i Func ionare – aprobat i cu data intr rii în vigoare;  
- Regulament  Intern – aprobat i cu data intr rii în vigoare; 
- fi e de post pentru personalul ce ocup  func ii implicate direct în activitatea de manevr : mecanic, 

mecanic ajutor, ef manevr  , manevrant, responsabil SC etc.; 
- conven ii încheiate cu CNCFR;  
- fi e PTE aferente fiec rui punct de lucru/zon  de manevr ; 

2)  Se vor prezenta în copie: 
- organigrama societ ii i a punctelor de lucru (partea privind sectorul de manevr  feroviar i  

siguran a circula iei); 
- atestatul / certificatul eliberat de c tre un organism de certificare recunoscut de MTCT (dac  exist ); 
- lista procedurilor opera ionale i/sau instruc iunilor de lucru specifice activit ii de manevr  feroviar  

(dac  exist ). 
- decizia de numire i fi a de post  ale responsabilului cu asigurarea calit ii  (dup  caz); 

7.  Lista cu instruc iile de serviciu, ordinele, reglement rile feroviare în vigoare, legisla ia în domeniu necesare 
desf ur rii activit ii de manevr i  care se g sesc la sediul societ ii i la punctele de lucru. 
8.  Lista cuprinzând numele responsabililor desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea 
opera iunilor de manevr  feroviar i de siguran  a circula iei atesta i de c tre AFER.  
NOTA:  
1)  Lista va cuprinde: nume, func ie, preg tire profesional , repere profesionale (anii, func ia). 
2)  Persoanele desemnate - prin decizia scris  a conduc torului societ ii – cu responsabilit i în organizarea 
i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei, trebuie s  fie angajate ale societ ii pe 

perioad  nedeterminat , cu norm  întreag i s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 
-  aib  studii superioare tehnice; 
- Vechime în activitatea feroviar  – cel pu in 2 ani;  

sau 
-  aib  studii medii i calificare în domeniul feroviar; 
- Vechime în activitatea feroviar i în SC– cel pu in 4 ani; 

3)  Prin decizia scris  a conduc torului societ ii  poate fi desemnat , prin cumul de func ii, o singur  persoan  
cu atribu ii în organizarea i conducerea opera iunilor de manevr   i de siguran a circula iei. 
4)  În vederea atest rii responsabilului desemnat cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii de 
manevr i siguran a circula iei, solicitantul va transmite la AFER – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i 
Autorizare Transport cu Metroul, o cerere în acest sens. 
5)  Se vor prezenta în copie: 

- decizia de numire i fi a de post  ale responsabilului cu organizarea activit ii de manevr i siguran a 
circula iei; 

-    copia atestatului eliberat de AFER responsabilului cu organizarea activit ii de manevr i siguran a 
circula iei; 

9.  Lista cuprinzând personalul necesar pentru conducerea materialului rulant motor, calificat i autorizat în 
conformitate cu prescrip iile specifice ale c ilor ferate române; 
NOTA: Lista va cuprinde:  

- Numele i prenumele 
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- Func ia 
- Nr/dat  document calificare 
- Nr/dat  document autorizare 
- Nr/dat  aviz medical/psihologic 
- Statut de angajat – nr/dat  contract individual de munc  (CIM)/carte de munc  (CM). 

10.  Lista personalului propriu necesar pentru efectuarea opera iilor de manevr , ce va cuprinde, dup  caz, 
urm toarele func ii: ef sta ie; instructor TV/MC; IDM; ef echip  linii (picher); ef manevr ; revizor tehnic 
vagoane; manevrant; revizor cale; revizor ace; acar; etc.  
NOTA: Lista va cuprinde:  

- Numele i prenumele 
- Func ia 
- Nr/dat  document calificare 
- Nr/dat  document autorizare 
- Nr/dat  aviz medical/psihologic 
- Statut de angajat – nr/dat  CIM/CM 

11.  Copia certificatului de consilier de siguran  la transportul m rfurilor periculoase, pentru personalul cu 
atribu ii în acest sens, dac  se solicit  manevrarea vagoanelor înc rcate cu m rfuri periculoase. 
NOT : Se vor prezenta în copie: 

- certificatul de consilier de siguran  eliberat de c tre AFER, sau, dup  caz, cererea de atestare a 
consilierului de siguran ,  depus  la AFER; 

- decizia de numire i fi a de post ale consilierului de siguran  pentru transportul m rfurilor periculoase 
(dup  caz); 

- copia documentului legal din care s  reias  statutul de angajat al consilierului de siguran  (dup  caz). 
sau 

- declara ia pe proprie r spundere a conducerii c  societatea nu manevreaz  vagoane înc rcate cu 
rfuri periculoase. 

12.  Lista dot rilor existente, necesare desf ur rii opera iunilor de manevr  feroviar . 
NOTA: 
1)  Lista va cuprinde: 

- Materialul rulant motor, cu precizarea: tip, nr., serie asiu, nr./dat  autoriza ie AFER eliberat  conf. 
OMT 342/1999; 

- Materialul rulant tractat, cu precizarea: tip, serie, nr., nr/dat  autoriza ie AFER eliberat  conf. OMT 
342/1999 sau nr./dat  contract înscriere în parcul unui operator de transport feroviar; 

- Liniile/dispozitivul de linii de inut în proprietate, închiriat sau cu drept de folosin : nr. linii i 
amplasament, statut (proprietate, închiriat sau cu drept de folosin ); 

- Alte dot ri (dup  caz): sta ii c.f., depouri, remize, dormitoare, centre de instruire i perfec ionare etc. 
2)  Se vor prezenta în copie documentele  legale care atest  statutul juridic al liniei – contracte, conven ii sau 
act de proprietate. 
13.  Dovada c  activitatea de între inere i reparare a materialului rulant din dotare se efectueaz  în unit i 
autorizate AFER. 
NOTA: 
1)  Se vor prezenta în copie: 

- contractele încheiate cu unit i autorizate de AFER ; 
- autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/sau agrementul tehnic, 

eliberate de AFER unit ilor de  între inere i reparare a materialului rulant cu care solicitantul are 
încheiate contracte în acest sens; 

2)  În cazul în care solicitantul este autorizat de AFER conf. OMT 290/2000 pentru acest tip de activitate, se 
vor prezenta doar autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/ sau agrementul 
tehnic proprii. 
14.  Dovada c  activitatea de între inere i reparare a infrastructurii feroviare din dotare se efectueaz  de c tre 
unit i autorizate AFER. 
NOTA: 
1)  Se vor prezenta în copie:  

- contractele/conven iile încheiate cu unit i autorizate AFER; 
- autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic, eliberate de AFER unit ilor de între inere i 

reparare a infrastructurii feroviare cu care solicitantul are încheiate contracte în acest sens.  
2)  În cazul în care solicitantul este autorizat de AFER conf. OMT 290/2000 pentru acest tip de activitate, se 
vor prezenta doar autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/sau agrementul 
tehnic proprii. 
3)  În cazul în care solicitantul asigur  prin mijloace proprii (dotare i personal) numai activitatea de 
între inere curent  a infrastructurii feroviare se vor prezenta: 

- lista personalului propriu de specialitate, ce va cuprinde : numele i prenumele, func ia, nr/dat  
document calificare, nr/dat  document autorizare, statut de angajat (nr./dat  contract individual de 
munc  sau carte de munc ); 

- pentru func iile de picher sau ef de echip  linii, copia documentelor care atest : calificarea, 
autorizarea în func ie, avizul medico-psihologic i rezultatul ultimei examin ri profesionale; 

- ultimele 2 procese verbale încheiate de personalul CNCFR cu atribu ii de prevenire i control. 
15. Dovada c  instruirea i perfec ionarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei se face în 
centre autorizate  AFER. 
NOTA:  
1)  Se vor prezenta în copie: 

- Contractul/conven ia de instruire i perfec ionare a personalului cu atribu ii în siguran a circula iei 
încheiat( ) de c tre solicitant în acest sens; 
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2)  În cazul în care solicitantul dispune de personal atestat conform Deciziei nr. 68/07.04.2003 a directorului 
general al AFER, se vor prezenta în copie: 
- atestatul eliberat de c tre AFER conf. Deciziei nr. 68/2003; 
- documentul legal din care s  reias  rela ia contractual  dintre solicitantul de AMF i persoana atestat . 

16. Copie de pe ultimul bilan  contabil depus conform legii i de pe bugetul de venituri i cheltuieli pe anul în 
curs, precum i alte documente din care s  rezulte bonitatea solicitantului (scrisoare de bonitate bancar , 
ultima declara ie fiscal ); 
17. Declara ia pe propria r spundere a persoanelor din conducerea executiv  a operatorului de manevr  
feroviar , din care s  reias  c  acestea nu au suferit condamn ri pentru fapte penale grave i nu le este 
interzis  exercitarea unor drepturi civile; 
18. Copia contractului pentru r spundere civil  fa  de ter i i pentru asigurarea materialului rulant i a 

rfurilor, în caz de accidente i evenimente feroviare produse în activitatea de manevr  feroviar , încheiat cu 
o firm  de asigur ri acreditat  de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor. 
19.  Dovada pl ii tarifului pentru acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar . 
NOTA:  
Se vor prezenta în copie:  
1) În momentul solicit rii de c tre AFER: 

a)   ordinul de plat  (sau factura fiscal ) pentru activitatea de evaluare preliminar  a dosarului de acordare 
a AMF (70% din tariful total); 

b)   ordinul de plat  (sau factura fiscal ) pentru activitatea de eliberare a AMF (se va prezenta, cel târziu, 
la ridicarea AMF de la AFER). 

2) Pentru desf urarea în condi ii optime a activit ii, solicitantul va întocmii documenta ia de eliberare a AMF 
în 2 exemplare: un exemplar va fi transmis la AFER iar cel lalt va fi p strat la sediul OMF. 
3)Toate documentele elaborate de c tre solicitant vor fi datate i asumate de conducerea executiv  a 
acestuia. 
4) Orice dosar/completare a dosarului de acordare AMF va fi transmis( ) la AFER cu adres  de înso ire prin 
care se va declara i num rul de pagini. 

 

Anexa 2 
 

PLANUL AC IUNII DE EVALUARE – model 
 

 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - A F E R 

Calea Grivi ei nr. 393, Sector1,Bucure ti 
Tel              , fax: 

SERVICIUL LICEN E OPERATORI FEROVIARI I AUTORIZARE TRANSPORT CU METROUL 
 

PLANUL AC IUNII DE EVALUARE 
Nr.        Data 

DENUMIREA SOLICITANTULUI  
TIPUL AC IUNII Evaluare       revenire  vizare anual  

 
DOCUMENTE DE REFERIN   ALE AC IUNII DE EVALUARE: 
HG nr. 626/1998 
OMTCT nr. 343/2003 completat i modificat prin OMTCT nr.830/2003 
Procedura de acordare a AMF cod PS 3220-003 
MEMBRII ECHIPEI DE EVALUARE  REPREZENTAN II SOLICITANTULUI 
(nume, prenume, func ie)  (nume, prenume, func ie) 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
PERIOADA ÎN CARE SE DESF OAR  AC IUNEA DE EVALUARE 
 
PROGRAMUL AC IUNII DE EVALUARE*: 
* - se va completa pe parcursul ac iunii de evaluare 
Denumire sector/activitate evaluat: Ora ac iunii Exper i AFER Reprezentan ii solicitantului 
    
    
    
CONCLUZII, NECONFORMIT I i/sau OBSERVA II: 
 
TERMEN de rezolvare a neconformit ilor/observa iilor: 
 
SEMN TURI: 
Echipa de evaluare, 
1. 
2. 
3. 

Reprezentantul unit ii 
feroviare*: 
 
*dup  caz 

      Reprezentan ii solicitantului, 
      1. 
      2. 
      3. 
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Anexa 3 
 

 RAPORT DE EVALUARE – model  
 

 
AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - A F E R 

Calea Grivi ei nr. 393, Sector1,Bucure ti 
Tel              , fax: 

SERVICIUL LICEN E OPERATORI FEROVIARI I AUTORIZARE TRANSPORT CU METROUL 
 

 
RAPORT  DE  EVALUARE  nr. 

în vederea acord rii AUTORIZA IEI DE MANEVR  FEROVIAR  / vizei AMF 
 
În vederea acord rii autoriza iei pentru manevr  feroviar  / vizei AMF solicitat  de .........................a fost 
analizat dosarul depus la AFER pentru evaluarea modului de îndeplinire a cerin elor minime prev zute în 
OMTCT nr. 343/2003 completat i modificat prin OMTCT 830/2003 ( i s-a efectuat evaluarea la fa a locului), 
constatându-se: 

1. Dosarul de acordare a autoriza iei de manevr  feroviar  este complet con inând toate documentele 
prev zute în  Anexa 1, la PS 3220-003,dovedind îndeplinirea cerin elor din Anexa 3 la OMTCT  343/2003 
modificat i completat prin OMTCT 830/2003. 
2. În urma evalu rii  dosarului de autorizare i (dup  caz) conform planului ac iunii de evaluare  s-au f cut 
constat ri în leg tur  cu: 
- materialul rulant din dotare 
- structurile organizatorice i dot rile necesare efectu rii serviciilor de manevr  feroviar ; 
- personalul necesar desf ur rii activit ii; 
- situa ia financiar , etc. 

     CONCLUZII 
Se propune: 

- acordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar inând seama de faptul c  solicitantul îndepline te 
cumulativ cerin ele OMTCT nr.343/2003, completat i modificat prin OMTCT nr.830/2003 i c  a acceptat 
supravegherea de c tre AFER prin ac iuni de evaluare la intervale specificate. 

   -  neacordarea autoriza iei pentru manevr  feroviar /vizei AMF din urm toarele motive: ……………....…….. 

      SEMN TURI         
Responsabil dosar de acordare a autoriza iei de 
manevr  feroviar  - 

AVIZAT: 
ef compartiment -  
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METODOLOGIA descrie modul de acordare a certificatului de operare pentru manevr i stabile te 
succesiunea etapelor, ac iunile i responsabilit ile personalului AFER implicat în aceast  activitate, conform 
prevederilor procedurii specifice AFER -  PS 3220-004 „Acordarea certificatului de operare pentru manevr ”.  
  

1.   DEFINI II I PRESCURT RI 
 

Definitii 
 

1. Certificat de operare pentru manevr  – document prin care se atest  c  un operator de manevr  feroviar , 
de in tor al autoriza iei pentru manevr  feroviar , poate s  execute opera iuni de manevr  în zonele de 
manevr  solicitate. 
2. ile ferate din România - infrastructura feroviar  public i privat  deschis  circula iei publice, precum i 
liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar . 
3. Operator de manevr  feroviar  – persoan  juridic  român  cu capital de stat i/sau privat care are ca obiect 
de activitate în domeniul transportului feroviar, efectuarea de opera iuni de manevr  feroviar  pe c ile ferate din 
România i care de ine autoriza ie pentru manevr  feroviar . 
4. Zona de manevr  feroviar  - liniile de cale ferat  apar inând infrastructurii feroviare publice i private 
deschise circula iei publice, precum i liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar  din România 
pe care operatorii de manevr  feroviar  sunt autoriza i s  efectueze opera iuni de manevr . 
5. Solicitant (de certificat de operare pentru manevr ) – persoana juridic  român , cu capital de stat i/sau 
privat, care de ine autoriza ie de manevr  feroviar  care dore te s  ob in  certificat de operare pentru manevr . 
6.  Supraveghere - urm rirea activit ii desf urate de c tre operatorul de manevr  feroviar  în scopul 
verific rii modului de respectare a condi iilor impuse la eliberarea certificatului de operare pentru manevr . 
7. Suspendare - încetarea temporar  a valabilit ii certificatului emis. 
8. Retragere - încetarea definitiv  a valabilit ii certificatului emis. 
 

Prescurt ri 
 

1. MT  - Ministerul Transporturilor 
2. MTCT – Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului 
3. AFER – Autoritatea Feroviar  Român  
4. SLA – Serviciul Licen e Operatori Feroviari i Autorizare Transport cu Metroul 
5. MO – Monitorul Oficial al României 
6. OMTCT – Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului 
7. AMF – Autoriza ie pentru manevr  feroviar  
8. COM – Certificat de operare pentru manevr  feroviar  
9. OMF - Operator de manevr  feroviar  
10. ZMF – Zon  de manevr  feroviar  
11. IF – Infrastructur  feroviar  
12. NORME - Normele de acordare a autoriza iei pentru manevr  feroviar i a certificatului de operare pentru 
manevr , în vederea efectu rii numai a opera iilor de manevr  feroviar  (Anexa 3 la OMTCT nr.343/19.09.2003, 
completat i modificat prin OMTCT nr.830/2003) 
 

2.   DOCUMENTE DE REFERIN  
 

1. OG nr.12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii Na ionale a C ilor 
Ferate Române, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr.89/1999, cu modific ri ulterioare. 
2. OG nr. 95/27.08.1998 - Ordonan a Guvernului României privind înfiin area unor institu ii publice în 
subordinea MT, publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 320/28.08.1998, aprobat  cu modific ri 
prin Legea nr.3/2002, cu modific ri i complet ri ulterioare. 
3. HG nr. 626/ 24.09.1998 - Hot rârea Guvernului României privind organizarea i func ionarea AFER 
publicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 373/01.10.1998. 
4. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/19.09.2003 – privind aprobarea 
normelor pentru acordarea licen ei de transport feroviar i a certificatului de siguran , în vederea efectu rii 
serviciilor de transport feroviar public i/sau în interes propriu pe c ile ferate din România, precum i pentru 
acordarea autoriza iei i certificatului de operare pentru manevr  agen ilor economici care efectueaz  numai 
opera iuni de manevr  feroviar , publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 688/01.10.2003. 
5. Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 830/12.11.2003 – privind modificarea i 
completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 343/2003, publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 836/25.11.2003. 
 

3.   GENERALIT I 
 

1. Certificatul de operare pentru manevr  se poate acorda operatorilor de manevr  feroviar , posesori ai 
autoriza iei pentru manevr  feroviar , care îndeplinesc, cumulativ condi iile prev zute în Anexa 3, art. 20 la 
OMTCT 343/2003. 
2. Certificatul de operare pentru manevr  este un document cu regim special, nominal i netransmisibil. 
3. Certificatul de operare pentru manevr  se acord  pe o perioad  de minim 3 luni i maxim un an f  a 
dep i perioada de valabilitate a autoriza iei pentru manevr  feroviar . 
4. Operatorii de transport feroviari, posesori ai unei licen e de transport feroviar (LTF), pot efectua opera iuni 
de manevr  feroviar  numai pe liniile sta iilor c.f. apar inând sec iilor ce sunt înscrise în Anexa A la certificatul 
de siguran  (CS). 
5. Efectuarea opera iunilor de manevr  feroviar  de c tre operatorii de transport feroviar, posesori ai LTF i ai 
CS, pe linii c.f. racordate la sec iile de circula ie înscrise în anexa A la CS sau pe alte linii c.f. industriale 
apar inând unor agen i economici, se poate face numai în condi iile în care operatorii de transport feroviar de in  
certificat de operare pentru manevr  pentru aceste zone. 
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4.   EVALUAREA DOCUMENTELOR SOLICITANTULUI 
 

1. Pentru demararea procesului de ob inere a COM, solicitantul trebuie s  transmit  c tre AFER  documentele 
prev zute în Anexa 1 la prezenta i care dovedesc îndeplinirea cerin elor de la art. 20 i art. 23 la NORME. 
2. În cazul în care solicitantul adreseaz  numai o cerere de inten ie, AFER îi va r spunde acestuia printr-o 
adres  în care i se vor comunica reglement rile în vigoare, con inutul dosarului pentru ob inerea COM (Anexa 1 
la prezenta) i, dup  caz, modalitatea de plat  a activit ii de acordare a COM. 
3. Dup  primirea dosarului, SLA verific  dac  dosarul depus este întocmit conform prevederilor art. 23 din 
Norme i analizeaz  dac  acestea r spund cerin elor de la art. 20 din Norme, con inând toate documentele 
prev zute in Anexa 1 la prezenta. 
4. Dac  documentele existente la dosar nu corespund cerin elor de la art. 20 i 23 din Norme, în termen de 10 
zile calendaristice de la primirea lor, SLA notific  solicitantului, printr-o adres /fax, cerin a de completare a 
dosarului. 
5. Dac  în termen de 30 zile calendaristice de la data notific rii de completare a dosarului de COM, solicitantul 
nu prezint  documente care s  dovedeasc  îndeplinirea art. 20, respectiv documentele specificate în 
adresa/faxul de completare dosar, cererea de acordare COM se consider  respins . 
6. SLA comunic  în scris solicitantului decizia de respingere a cererii de ob inere a COM  (dosarul urmând a fi 
înapoiat solicitantului în termen de 30 zile calendaristice de la luarea deciziei).  
7. Dac  dosarul este complet, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea tuturor documentelor 
solicitate, AFER va efectua, dac  este cazul, o ac iune de evaluare la sediul solicitantului sau la punctele de 
lucru unde acesta efectueaz  opera iuni de manevr . 
8. Ac iunea de evaluare la sediul solicitantului sau la punctele de lucru unde acesta efectueaz  opera iuni de 
manevr , se va desf ura conform Cap. 5 din ”Metodologia de acordare a autoriza iei pentru manevr  
feroviar ”.  
9. Pentru verificarea autenticit ii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de 
manevr  feroviar  va prezenta originalele documentelor respective. 
 

5.  RAPORTAREA AC IUNII DE EVALUARE I EMITEREA CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU 
MANEVR  

 

1. Pe baza analizei documentelor din dosarul pentru acordarea  certificatului de operare pentru manevr , SLA 
– prin responsabilul de dosar - întocme te nota de evaluare ce va con ine propunerea de acordarea sau 
neacordare a certificatului de operare pentru manevr . 
2. În cazul deciziei de neacordare a COM, SLA comunic  în scris solicitantului decizia luat  (motivat  în acest 
caz) în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prev zute în Anexa 1 la prezenta. 
3. Dac  în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii comunic rii deciziei de neacordare a COM 
solicitantul prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor precizate în decizie, AFER va elibera 
certificatul de operare pentru manevr . 
4. COM va fi editat în dou  exemplare (original pentru solicitant i exemplar AFER) în conformitate cu ANEXA  
D la NORME. 
5. În certificatul de operare pentru manevr  vor fi trecute urm toarele date : seria i num rul certificatului, 
denumirea solicitantului, seria i num rul autoriza iei pentru manevr  feroviar , tipul opera iilor de manevr , 
perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevr . 
6. Condi iile tehnice vor con ine date referitoare la : sistemul de remorcare (electric, diesel, abur), viteza 
maxim  de manevr , tipul vagoanelor cu care OMF este autorizat s  efectueze numai opera iuni de manevr  
feroviar .  
7. Pentru fiecare operator de manevr  feroviar   se va emite un singur certificat de operare pentru manevr  în 
conformitate cu Anexa D la NORME. 
8. Zonele de manevr  vor fi trecute în ANEXA I la COM. ANEXA I va fi reactualizat  ori de câte ori OMF 
solicit  acest lucru i prezint  documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta pentru acest tip de modificare.  
9. Materialul rulant motor (tip, num r, serie asiu) utilizat de c tre operatorul de manevr  feroviar  pe zonele 
de manevr  înscrise în COM vor fi trecute în ANEXA II la COM. ANEXA II va fi reactualizat  ori de câte ori 
OMF solicit  acest lucru i prezint  documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta pentru acest tip de 
modificare. 
 

6.   ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR   
      (respectiv ANEXA nr. I i ANEXA nr. II) 
 

1. În cazul acord rii COM (respectiv ANEXA nr. I i ANEXA nr. II), SLA va comunica solicitantului, telefonic 
sau în scris , decizia de acordare a COM (respectiv ANEXA nr. I i ANEXA nr. II). 
2. COM este înmânat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în original, sub semn tur  în 
“Registrul de eviden  a COM emise” (Anexa 2 la prezenta), dup  prezentarea la AFER a dovezii privind 
achitarea integral  a tarifului aferent activit ii de acordare COM. 
3. Reprezentantul solicitantului care se prezint  pentru ridicarea COM, va înscrie la rubrica “Confirmare 
primire” urm toarele date: numele i prenumele, act de identitate (serie, nr.), sau nr. ordinului de 
deplasare/func ia, semn tura i data. 
4. La cererea (telefonic  sau scris )  a titularului COM, SLA poate expedia prin registratura AFER certificatul 
înso it de documentul de transmitere care va fi înscris la rubrica “Confirmare primire” din “Registrul de eviden  
a COM emise”. 
 

7.  CONDI II PRIVIND MATERIALUL RULANT MOTOR ÎNSCRIS ÎN CERTIFICATUL DE OPERARE 
PENTRU MANEVR  

 

1. Locomotivele men ionate în certificatul de operare pentru manevr  al unui operator de manevr  feroviar  
pot fi utilizate i de c tre alt OMF pe zonele de manevr  men ionate în COM al acestuia. 
2. Utilizarea reciproc  a acestor locomotive va putea fi f cut  conform prevederilor unui contract cadru de 
presta ii care s  fie însu it de toate p ile implicate i va fi adus  la cuno tin  AFER în maximum 24 ore de la 
data demar rii presta iei.  



METODOLOGIA DE ACORDARE A CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR  

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 56 

3. În cazul în care un OMF privat utilizeaz  o locomotiv  închiriat   de la unul din OTF na ionali (SNTFC sau 
SNTFM), înlocuirea acesteia ca urmare defect rii accidentale sau retragerii planificate din circula ie, se poate 
face pe o perioad  de maximum 30 de zile calendaristice, f  modificarea Anexei II a COM apar inând OMF 
privat. 
4. În cazul în care înlocuirea se face pe o perioad  mai mare de 30 de zile calendaristice, OMF privat va 
solicita înscrierea acesteia în Anexa II a COM propriu, conform Cap. 6 la prezenta. 
5. Locomotivele înscrise în Anexa II a COM apar inând unui OMF privat trebuie s  fie verificate tehnic i 
autorizate de c tre AFER, conform OMT 342/1999. 
6. Locomotivele a c ror autoriza ie a expirat vor fi scoase, din oficiu, din Anexa II la COM. 
 

 

8.   MODIFICAREA CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR  
 

1. Pentru modificarea condi iilor tehnice, a zonelor de manevr i/sau a materialului rulant înscris în COM, 
Anexa I i/sau Anexa II, OMF va prezenta documentele prev zute în Anexa 1 la prezenta, referitoare la zonele 
de manevr i materialul rulant motor i tractat utilizat, cu respectarea prevederilor art. 20 i art. 23 la NORME. 
2. Dup  primirea documentelor prev zute la pct. 8.1. la prezenta, SLA va face o analiz  a acestora, solicitând, 
dac  este cazul, completarea documenta iei prezentate de solicitant. 
3. În cazul în care documenta ia este complet , AFER va comunica în scris solicitantului contravaloarea 
activit ii de modificare  a COM /anexelor COM. 
4. Modificare COM i/sau Anexei I sau II a COM poate avea loc i în sensul restrângerii acestora în cazul în 
care nu mai sunt îndeplinite condi iile care au stat la baza eliber rii (modificare condi ii tehnice, restrângere 
zone de manevr , scoatere locomotive), conform Cap. 5  la prezenta. 
5. Eliberarea COM  modificat se face conform Cap. 6 i 7 la prezenta. 
6. La ridicarea COM modificat, solicitantul trebuie s  depun  la SLA - AFER, COM i/sau anexele la COM 
anterior valabile. 
 

9.  SUPRAVEGHEREA ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU 
MANEVR  

 

1. În perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevr , AFER va verifica modul în care sunt 
îndeplinite condi iile care au stat la baza eliber rii acestuia, prin controale efectuate în unit ile i pe mijloacele 
de manevr  ale operatorului de manevr  feroviar . 
2. În cazul în care se constat  c  nu mai sunt respectate prevederile care au stat la baza acord rii COM, 
acesta se suspend  sau retrage, dup  caz. 
 

10.  SUSPENDAREA CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR   
 

1. Suspendarea COM se efectueaz  când: 
 în perioada de valabilitate a COM, se constat  (în urma unei ac iuni de evaluare efectuate de AFER), c  nu 

mai sunt respectate una sau mai multe din condi iile care au sta la baza acord rii COM sau în cazul 
nerespect rii de c tre titularul COM a obliga iilor financiare fa  de  AFER; 

 în cazul suspend rii AMF; 
 în cazul în care titularul nu a depus la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la data anun rii modific rii, 

originalul COM, Anexei I i/sau Anexei II la COM (dup  caz) anterior valabile, ca urmare a modific rii acestora 
conform Cap. 8 la prezenta; 

 în cazul unor înc lc ri grave sau repetate ale obliga iilor financiare fa  de bugetul de stat (dup  caz). 
2. Dup  primirea deciziei de suspendare, OMF este obligat s  depun  la AFER în termen de maxim 5 zile 
lucr toare exemplarul original al COM i/sau ANEXELOR I i II la COM ( dup  caz). 
3. În cazul în care OMF nu respect  prevederile de la pct. 10.2. la prezenta, COM i/sau ANEXELE I i II la 
COM (dup  caz) vor fi ridicate de la sediul solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 
4. Ridicarea  COM i/sau a ANEXELOR I i II la COM (dup  caz) în vederea suspend rii se poate face i de 

tre exper ii AFER, în urma vizitelor de evaluare, sau de c tre inspectorii  de stat AFER, în urma ac iunilor 
întreprinse la sediul operatorului de manevr . 
5. Dac  în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspend rii COM i/sau ANEXELOR I i II la COM 
(dup  caz), operatorul de manevr  feroviar  prezint  dovezile obiective ale elimin rii neconformit ilor care au 
condus la suspendare, precum i dovada pl ii tarifului aferent verific rii elimin rii acestor neconformit i, AFER 
va anula suspendarea COM. În caz contrar, COM suspendat, se retrage. 
6. Perioada de suspendare nu prelunge te perioada  de valabilitate a COM. 
7. COM suspendat va fi înscrise în ”Registrul de eviden  a COM retrase/suspendate”. 
8. Exemplarul original va fi arhivat împreun  cu exemplarul AFER.  
9. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 
Feroviar, suspendarea COM. 
10. Restituirea certificatului de operare pentru manevr  se face numai dup  ce OMF face dovada elimin rii 
neconformit ilor care au dus la suspendarea COM.  
 

11.  RETRAGEREA (ANULAREA) CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR   
 

1. Retragerea COM se face în urm toarele situa ii: 
 titularul nu a eliminat cauzele care au condus la suspendarea COM în maxim 30 de zile calendaristice de la 

data suspend rii; 
 dac  se constat  înc lc ri grave sau repetate ale reglement rilor specifice transportului feroviar pe anumite 

zone de manevr  sau pentru anumite mijloace de trac iune înscrise in anexele COM (se retrag una sau mai 
multe anexe, sau COM integral); 

 titularul utilizeaz  abuziv COM i/sau ANEXELE I i II la COM emise de c tre AFER i dup  suspendarea 
acestora; 

 titularul i-a încetat activitatea; 
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 titularului i s-a retras (anulat) AMF; 
 la solicitarea titularului; 

2. În cazuri bine justificate, la propunerea Inspectoratului de Stat Feroviar, se pot retrage doar anumite zone 
de manevr  feroviar  sau anumite mijloace de trac iune înscrise în anexele COM, cu emiterea unor noi anexe 
conform pct. 8.4. la prezenta. 
3. Reacordarea COM i a dreptului de utilizare, se face reluând procesul de acordare a COM. 
4. Constituie cazuri de utilizare abuziv  a COM emis de AFER, prezentarea sub orice form  a acestui 
document ca fiind valabil, în una din urm toarele situa ii: 

 dup  expirarea perioadei de valabilitate; 
 utilizarea lui pentru manevr  feroviar  pe alte zone decât cele nominalizate în COM; 
 în perioada suspend rii temporare sau retragerii sale; 
 cu date falsificate. 

5. Decizia privind retragerea COM se transmite în scris titularului acestuia. 
6. Dup  primirea deciziei de retragere, OMF este obligat s  depun  la AFER, în termen de maxim 5 zile 
lucr toare exemplarul original al COM. 
7. În cazul în care OMF nu respect  prevederile de la pct. 11.5. la prezenta, COM va fi ridicat de la sediul 
solicitantului de c tre Inspectoratele de Stat Feroviare Teritoriale. 
8. Retragerea COM se poate face i prin depunerea exemplarului original la sediul AFER, de c tre exper ii 
AFER, în urma vizitelor de evaluare sau de c tre inspectorii de stat AFER, în urma ac iunilor întreprinse la 
sediul operatorului de manevr . 
9. COM retrase vor fi înscrise în ”Registrul de eviden  a COM retrase/suspendate”, arhivându-se împreun  cu 
exemplarul AFER . 
10. AFER va comunica, în scris, Companiei Na ionale de C i Ferate "CFR" - S.A. i Inspectoratului de Stat 
Feroviar, retragerea (anularea) COM. 
 

12.  ACORDAREA UNUI NOU CERTIFICAT ÎN CAZUL PIERDERII/DISTRUGERII CERTIFICATULUI INI IAL 
SAU MODIFIC RII  STATUTULUI OPERATORULUI DE MANEVR  FEROVIAR   

  

1. Pierderea sau deteriorarea COM se comunic  de c tre operatorul de manevr  la AFER în termen de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data constat rii. 
2. În cazul pierderii/distrugerii COM sau modific rii statutului OMF (statut juridic, denumire, adres , statut de 
organizare i func ionare al  OMF), posesorul acestuia trebuie s  transmit  la AFER o cerere de eliberare a unui 
nou COM, înso it  de dovada pl ii tarifului aferent activit ii de emitere a unui nou COM, precum i de 
documentele legale care s  sus in  motivul eliber rii unui nou COM–DUPLICAT (în cazul pierderii/distrugerii)  
sau COM–R (reactualizat – în cazul modific rii statutului OMF). 
3. AFER va fi în tiin a, telefonic sau în scris, OMF în vederea ridic rii COM–DUPLICAT sau COM–R. 
4. COM–DUPLICAT sau COM–R este înmânat solicitantului sau reprezentantului desemnat al acestuia, în 
original, sub semn tur  în “Registrul de eviden  a COM emise” (Anexa 2 la prezenta). 
5. La ridicarea certificatului COM–DUPLICAT sau COM–R, solicitantul trebuie sa depun  la SLA – AFER, 
dup  caz, COM anterior valabil, ce va fi arhivat  împreun  cu exemplarul AFER. 
 

13.  CONTESTA II 
 

1. Solicitantul are dreptul de a contesta deciziile AFER de neacordare, suspendare sau, dup  caz, de 
retragere a COM. 
2. Eventualele contesta ii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a certificatului de operare 
pentru manevr , dup  caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 
3. Solu ionarea contesta iilor se va face de c tre Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data depunerii acestora. 
4. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct. 13.3. la prezenta acesta se poate 
adresa Consiliului de supraveghere constituit conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 89/2003 privind 
alocarea capacit ilor de infrastructur  feroviar , tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare i certificarea în 
materie de siguran , în termen de 5 zile lucr toare de la primirea comunic rii scrise. 
5. Solu ionarea contesta iilor prev zute la pct. 13.4. la prezenta se va face de c tre Consiliul de supraveghere, 
în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora. 
6. În cazul în care contestatarul este nemul umit de solu ia prev zut  la pct. 13.5. la prezenta, acesta se poate 
adresa instan elor de contencios administrativ, conform „Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu 
modific rile i complet rile ulterioare". 
 

14.  PUBLICA II 
 

1. Deciziile AFER privind acordarea, suspendarea, anularea suspend rii i retragerea COM, precum i 
metodologia aferent   sunt publicate în Buletinul AFER. 
 

15.  ANEXE 
 

 Anexa 1 – con inutul dosarului de acordare a COM  
 Anexa 2 – registrul  de eviden  a COM emise – model 
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Anexa 1 
CONTINUTUL DOSARULUI DE ACORDARE A CERTIFICATULUI DE OPERARE PENTRU MANEVR  

 

Operatorii de manevr  feroviar /operatorii de transport feroviari, de in tori ai AMF/LTF, care solicit  ob inerea 
COM pentru anumite zone de manevr  feroviar , trebuie s  depun  la AFER urm toarele documente: 
1. Cerere, conform modelului din anexa E la NORME. 
2. Copie a autoriza iei pentru manevr  feroviar  (copia licen ei de transport feroviar – în cazul 
operatorilor de transport feroviar); 
3. Dovada asigur rii instruirii i perfec ion rii personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
în centre autorizate AFER. 
NOTA: 1)  Se vor prezenta în copie: 

-  Contractul/conven ia de instruire i perfec ionare a personalului cu atribu ii în siguran a circula iei; 
 2)  În cazul în care solicitantul dispune de personal atestat conform Deciziei nr. 68/07.04.2003 a  directorului general 

al AFER, se vor prezenta în copie: 
-  atestatul eliberat de c tre AFER conf. Deciziei nr. 68/2003; 
-  documentul legal din care s  reias  rela ia contractual  dintre solicitantul de COM i persoana atestat .  

4. Dovada asigur rii între inerii i repar rii materialului rulant motor i tractat (dup  caz) din dotare i a 
infrastructurii feroviare proprii prin unit i autorizate AFER. 
NOTA:  1)  Se vor prezenta în copie: 

- contractele încheiate cu unit i autorizate de AFER ; 
- autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/ sau agrementul tehnic, eliberate de 

AFER unit ilor de  între inere i reparare a materialului rulant cu care solicitantul are încheiate contracte în acest sens; 
- autoriza ia de furnizor feroviar i agrementul tehnic, eliberate de AFER unit ilor de între inere i reparare a 

infrastructurii feroviare cu care solicitantul are încheiate contracte în acest sens.  
2)  În cazul în care solicitantul este autorizat de c tre AFER conf. OMT 290/2000 pentru acest tipuri de 

activit i, se vor prezenta doar autoriza ia de furnizor feroviar, certificatul de omologare tehnic  feroviar i/ sau agrementul 
tehnic proprii. 

3)  În cazul în care solicitantul asigur  prin mijloace proprii (dotare i personal) numai activitatea de între inere 
curent  a infrastructurii feroviare proprii se vor prezenta: 

- lista personalului propriu de specialitate, ce va cuprinde : numele i prenumele, func ia, nr/dat  document 
calificare, nr/dat  document autorizare, statut de angajat (nr./dat  contract individual de munc  sau carte de munc ); 

- pentru func iile de picher sau ef de echip  linii, copia documentelor care atest : calificarea, autorizarea în 
func ie, avizul medico-psihologic i rezultatul ultimei examin ri profesionale; 

- ultimele 2 procese verbale încheiate de personalul CNCFR cu atribu ii de prevenire i control. 
5. Angajamentul întocmit conform Anexa G la NORME. 
6. Dovada pl ii tarifului aferent pentru acordarea COM. 
7. Documenta ia întocmit  conform ANEXEI F la NORME, care va con ine: 
7.1.  Lista cu datele de identificare a zonelor de manevr  pentru care se solicit  COM; 
NOTA:  Lista va cuprinde: 

1)  zona de manevr  : liniile de cale ferat  apar inând infrastructurii feroviare publice i private deschise circula iei 
publice, precum i liniile ferate industriale racordate la infrastructura feroviar  din România pe care operatorii de manevr  
feroviar  sunt autoriza i s  efectueze opera iuni de manevr . 

2)  denumirea proprietarului sau utilizatorului zonei de manevr , dac  este cazul; 
3)  sta ia de cale ferat  de pe infrastructura feroviar  unde se efectueaz  manevra. 

7.2. Categoriile de vagoane pentru care se solicit  certificatul de operare pentru manevr i dac  urmeaz  s  manevreze 
vagoane înc rcate cu m rfuri periculoase (declara ia în acest sens pe proprie r spundere a directorului general al OMF); 
NOT : În cazul în care se transport  m rfuri periculoase, se va transmite copia certificatului consilierului de siguran , 
eliberat de c tre AFER conform actelor normative în vigoare. 
7.3. Lista cu datele de identificare a materialului rulant motor i tractat cu care se vor efectua opera iunile de manevr , 
în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, urm toarele: 
   a) tipul, num rul de identificare, seria asiului, puterea nominal i data construc iei; 
   b) datele de înmatriculare ale vehiculului; 
   c) datele ultimelor revizii i repara ii planificate - RK, RG, RR, RP i denumirea unit ii care le-a efectuat ; 
   d) seria i num rul autoriza iei tehnice a materialului rulant, eliberat  de AFER; 
   e) proprietarul vehiculului i, dup  caz, nr. contractului de închiriere; 
NOT : Se vor prezenta în copie autoriza iile tehnice ale materialului rulant, eliberate de c tre AFER conf. OMT 342/1999 
i contractul de înscriere în parcul unui operator de transport feroviar a materialului rulant tractat (dac  este cazul). 

7.4. Tipul opera iunilor de manevr  feroviar  pe care le va executa în zona de manevr  pentru care a solicitat certificatul 
de operare; 
NOTA: În categoria opera iunilor de manevr  feroviar  se înscriu urm toarele activit i/servicii feroviare: 

1)  avizarea vagoanelor de marf  sosite pentru beneficiarii de transport feroviar; 
2)  primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; 
3)  remorcarea convoaielor de manevr  la/de la beneficiarii de transport; 
4)  manevrarea convoaielor de manevr  în vederea descompunerii/compunerii; 
5) manevrarea vagoanelor de marf  pentru introducerea/scoaterea la/de la fronturile de înc rcare/desc rcare ale 
beneficiarilor de transport; 
6)  manevrarea vagoanelor de c tori pentru introducerea/scoaterea la/de la peroanele sta iilor de cale ferat ; 
7)  manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de marf ; 
8)  alte opera iuni de manevr  feroviar , cu precizarea lor. 

7.5. Modul în care urmeaz  a se executa: 
   a) manevrele de formare i descompunere a garniturilor; 
   b) reviziile tehnice obligatorii ale materialului rulant motor; 
   c) surile stabilite pentru manevrarea m rfurilor periculoase; 
   d) modul de verificare a personalului de conducere a materialului rulant motor i de efectuare a opera iilor de manevr ; 
   e) modul de asigurare a condi iilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis i a timpului de odihn  pentru 
personalul de locomotiv , în conformitate cu reglement rile în vigoare; 
   f) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguran a circula iei; 
 7.6. Lista nominal  cu personalul de conducere a materialului rulant, utilizat în opera iunile de manevr , precizând pentru 
fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
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   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea de mecanic; 
   f) nr. i data autoriz rii în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  profesional ; 
   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate nerespect rii reglement rilor specifice privind siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în copie, documentele men ionate la pct. 7.6 lit. e), f) i h), fi a postului, 
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de exploatare al sta iei, 
privitoare la executarea opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde urmeaz  s  desf oare activitatea. 
 7.7. Lista nominal  cu personalul utilizat pentru opera iunile de manevr , precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
   f) nr. i data autoriza iei în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  profesional ; 
   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate nerespect rii reglement rilor specifice privind siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în copie, documentele men ionate la pct. 7.7. lit. e), f) i h), fi a postului,  
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de exploatare al sta iei, 
privitoare la executarea opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde urmeaz  s  desf oare activitatea. 
7.8. Lista nominal  cu personalul utilizat pentru revizia tehnic  a materialului rulant, precizând pentru fiecare: 
   a) numele i prenumele; 
   b) vârsta; 
   c) func ia; 
   d) vechimea în func ie; 
   e) nr. i data documentului care atest  calificarea; 
   f) nr. i data autoriza iei în func ie; 
   g) zona de manevr  unde va fi folosit; 
   h) nr. i data documentului prin care se atest  c  este apt medical i psihologic; 
   i) centrul la care face instruirea periodic  profesional ; 
   j) calificativul ob inut la ultima verificare/examinare profesional ; 
   k) sanc iuni primite în ultimii 2 ani de activitate; 
   l) desfaceri ale contractului de munc  datorate nerespect rii reglement rilor specifice privind siguran a circula iei; 
   m) statutul de angajat - contract de munc  pe perioad  determinat  sau nedeterminat ; 
NOT : Pentru fiecare persoan  se vor transmite, în copie, documentele men ionate la pct. 7.8 lit. e), f) i h), fi a postului,  
precum i declara ia pe propria r spundere c  a luat cuno tin  despre prevederile Planului tehnic de exploatare al sta iei, 
privitoare la executarea opera iunilor de manevr  în sta ia de cale ferat  unde urmeaz  s  desf oare activitatea. 
7.9. Copie de pe Regulamentul de exploatare pentru fiecare linie ferat  industrial  pe care urmeaz  a se executa 
activitatea de manevr , respectiv reglement ri privind exploatarea liniilor ferate industriale, care sunt anex  la Planul tehnic 
de exploatare al sta iei la care sunt racordate; 
7.10. Copia fi ei din Planul tehnic de exploatare al sta iei unde urmeaz  s  se execute opera iunile de manevr , în 
care este consemnat modul de desf urare a manevrei feroviare, conform reglement rilor specifice în vigoare; 
7.11. Lista instruc iunilor i reglement rilor specifice în vigoare, dup  care se efectueaz  instruirea personalului cu 
responsabilit i în siguran a circula iei. 
 

NOT : 
1 – Pentru modificarea (extinderea) ANEXEI I la COM, solicitantul va prezenta documentele prev zute în prezenta Anex , la 
punctele: 1, 6,  7.1,  7.4., 7.6., 7.7., 7.8.,  7.9.,  7.10.  
Dac  este cazul (apari ia unor modific ri) se vor prezenta i documentele prev zute la celelalte puncte. 
2 – Pentru modificarea (extinderea) ANEXEI II la COM, solicitantul va prezenta documentele prev zute în prezenta Anex , 
la punctele: 1,  6, 7.3.  
Dac  este cazul (apari ia unor modific ri) se vor prezenta i documentele prev zute la celelalte puncte. 
3 – Pentru desf urarea în condi ii optime a activit ii, solicitantul va întocmi documenta ia de eliberare a COM în dou  
exemplare: un exemplar va fi transmis la AFER, iar cel lalt va fi p strat la sediul OMF. 
4 – Toate documentele elaborate de c tre solicitant vor fi datate i asumate de conducerea executiv  a acestuia. 
5 – Dosarul/eventualele complet ri ale dosarului de acordare a COM vor fi transmis(e) la AFER cu adres  de înso ire prin 
care se va declara i num rul de pagini. 
 

Anexa 2 
 

REGISTRUL DE EVIDEN  A COM EMISE - model 
 

Nr.  
COM 

Solicitant Document emis (COM, 
anexa I, anexa II) 

Data emiterii 
 

Confirmare de 
primire 

Confirmare depunere 
COM anterior 

Observa ii 
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ORDIN 
privind aprobarea Normei tehnice feroviare  

„Prevederi de protec ie pentru securitate electric i împ mântare” 
 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) prima liniu  din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare 
Române i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, 

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin: 
 

Art.  1.  - Se aprob  Norma tehnic  feroviar  
"Prevederi de protec ie pentru securitate electric i 
împ mântare”, prev zut  în anexa care face parte 
integrant  din prezentul ordin. 

Art.  2.  - Prevederile prezentului ordin se aplic  de 
tre agen ii economici persoane juridice române 

autorizate ca furnizori feroviari de produse/servicii 
feroviare critice de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER, operatorii de transport feroviar, 
Societatea Comercial  de Transport cu Metroul 
Bucure ti "METROREX" - S.A., precum i de c tre 
gestionarii infrastructurii feroviare publice i private în 
desf urarea activit ilor de construc ii-montaj, de 
reparare i de între inere pentru instala iile fixe de 
trac iune electric . 

Art.  3.  - Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, 
Compania Na ional  de C i Ferate "CFR" - S.A., 
Societatea Comercial  de Transport cu Metroul 
Bucure ti "METROREX" - S.A. i agen ii economici 
men iona i la art. 2 au obliga ia de a duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.  4.  - Nerespectarea prevederilor prezentului 
ordin atrage r spunderea juridic  potrivit legii. 

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se public  în Buletinul 
AFER. 

(2) Norma Tehnic  Feroviar  "Prevederi de 
protec ie pentru securitate electric i împ mântare” 
se editeaz  prin grija Autorit ii Feroviare Române i 
se pune la dispozi ia celor interesa i contra cost. 

Art.  6.  - Prezentul ordin intr  în vigoare în termen 
de 60 zile de la data semn rii sale.  

 
Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

Miron Tudor Mitrea 
Bucure ti, 14 octombrie 2003. 
Nr. 547. 
 

ORDIN 
privind aprobarea Normei tehnice feroviare  

„Fire de contact renurate din cupru i din aliaje de cupru” 
 

În temeiul prevederilor art. lit. e) prima liniu  din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare 
Române i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, 

ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin: 
 

Art. 1. - Se aprob  Norma tehnic  feroviar  "Fire 
de contact renurate din cupru i din aliaje de cupru”, 
prev zut  în anexa care face parte integrant  din 
prezentul ordin. 

Art.  2.  - Prevederile prezentului ordin se aplic  de 
tre agen ii economici persoane juridice române 

autorizate ca furnizori feroviari de produse/servicii 
feroviare critice de c tre Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER, operatorii de transport feroviar, 
Societatea Comercial  de Transport cu Metroul 
Bucure ti "METROREX" - S.A., precum i de c tre 
gestionarii infrastructurii feroviare publice i private în 
desf urarea activit ilor de construc ii-montaj, de 
reparare i de între inere pentru instala iile fixe de 
trac iune electric . 

Art.  3.  - Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, 
Compania Na ional  de C i Ferate "CFR" - S.A., 
Societatea Comercial  de Transport cu Metroul 
Bucure ti "METROREX" - S.A. i agen ii economici 
men iona i la art. 2 au obliga ia de a duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.  4.  - Nerespectarea prevederilor prezentului 
ordin atrage r spunderea juridic  potrivit legii. 

Art. 5. - (1) Prezentul ordin se public  în Buletinul 
AFER. 

(2) Norma Tehnic  Feroviar  "Fire de contact 
renurate din cupru i din aliaje de cupru” se editeaz  
prin grija Autorit ii Feroviare Române i se pune la 
dispozi ia celor interesa i contra cost. 

Art.  6.  - Prezentul ordin intr  în vigoare în termen 
de 60 zile de la data semn rii sale.  

 
Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

Miron Tudor Mitrea 
Bucure ti, 14 octombrie 2003. 
Nr. 550. 
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Lista agen ilor economici priva i care au ob inut licen  de transport feroviar 
eliberat  conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003, 

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr.  
crt. 

Agent economic Serie i nr. licen  
Data emiterii 
Valabilitate 

Domeniu 

1. CLASSFER S.R.L. BUCURE TI 
Adresa: Bdul Ghencea nr. 30, Bl. C76, Sc. B, Et. 6, Ap. 63, sectorul 6 
Tel: 021-312.68.59; Fax: 021-312.68.53  

LTF 018 
22.12.2003 
22.12.2004 

Transport feroviar de marf  

2. RAIL INTERNATIONAL S.A. BUCURE TI 
Adresa: Str. Nicolae Ro u nr. 2F, sector 3 
Tel/Fax: 021- 255.31.62   

LTF 015 
01.10.2003 
01.10.2004 

Transport feroviar de marf  

3. RC – CT TRANS S.R.L. BRA OV 
Adresa: Str. H rmanului nr. 31, Bra ov 
Tel/Fax: 0268-429.315; 330.845 

LTF 016 
15.10.2003 
15.10.2004 

Transport feroviar de c tori 

4. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ-NAPOCA 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Cluj-Napoca 
Tel: 0724-734.831; Fax: 0264-403.101  

LTF 017 
30.10.2003 
30.10.2004 

Transport feroviar de marf  

 
Operatorii de transport feroviar priva i care au ob inut certificat de siguran / 
extindere anexe la CSP conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003, 

în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 
 

Nr. crt. Operator de transport feroviar Serie i  nr. certificat / Data emiterii 
Valabilitate 

1. S.C. SEFER S.A. BRAZI 
Comuna BRAZI, jude ul Prahova 

CSP 201/01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A 7 / 15.12.2003 (înlocuie te Anexa A6/08.12.2003) – Sec iile de circula ie 
1. Brazi – Ghighiu – Dîmbu – Ploie ti Est – Buz u – F urei – nd rei – Fete ti – Medgidia – 

Palas – Agigea Nord (Oil Terminal) i retur; 
2. Palas –  Constan a Port Mol 5 i retur; 
3. I.L. Caragiale – Di ti – Filipe tii de P dure i retur; 
4. S rule ti – Pas rea – Voluntari – Otopeni – Mogo oaia – Ramifica ia Buciumeni – Buftea 

– Brazi - Ploie ti Vest – Câmpina – Bra ov Triaj – Malna  – Ciceu i retur; 
5. Pas rea – Pantelimon – Bucure ti B neasa – Ramifica ia Pajura – Chitila – Buftea i 

retur; 
6. Gl. Eremia Grigorescu – Foc ani – Buz u i retur; 
7. Foc ani – Ramifica ia Bobocu – Buz u Sud – F urei  i retur; 
8. Fete ti – Ciulni a – S rule ti i retur; 
9. Titu – Târgovi te – Doice ti – Fieni – Pietro a i retur; 

10. Brazi – Ploie ti Triaj – Ploie ti Vest – Crângu lui Bot – I.L. Caragiale -  Târgovi te Nord – 
Aninoasa i retur; 

11. Br ila – Lacu S rat – Ianca – F urei i retur; 
12. Chitila – Chiajna – Bucure ti Vest – Jilava – Giurgiu Sud i retur; 
13. Chiajna – Ramifica ia 1 Chiajna – Videle – Giurgiu Sud i retur; 
14. Chiajna – Ramifica ia 2 Chiajna – Bucure ti Cotroceni i retur; 
15. Chitila – Ram. Buciumeni – Mogo oaia – Voluntari – Ram. Voluntari Ram. 1  Bucure ti 

Sud – Bucure ti Sud – Berceni – Jilava  - Ram. 2 Jilava – Bucure ti Progresu – Ram. 1 
Jilava – Vârteju i retur; 

16. Jilava – Vârteju – Bucure ti Vest – Chiajna – Bucure tii Noi – Bucure ti Triaj i retur; 
17. Mogo oaia – Ramifica ia Colentina – Ramifica ia Rudeni – Bucure tii Noi i retur; 
18. Bucure ti B neasa – Ram. 3 Pantelimon – Ram. 5 Pantelimon – Bucure ti Obor i retur; 
19. Voluntari – Ramifica ia 2 Pantelimon – Pantelimon – Ramifica ia 5 Pantelimon i retur; 
20. Pantelimon – Ramifica ia Voluntari i retur; 
21. Ghighiu – Ramifica ia Corl te ti – Arm ti – Urziceni – Slobozia – Ciulni a i retur; 
22. Dâmbu – Ploie ti Sud – Ploie ti Vest i retur; 
23. Ploie ti Est – Ploie ti Sud – Ploie ti Triaj i retur; 
24. Ploiesti Sud – Ploie ti Nord – V leni -  Mâneciu i retur; 
25. Ploie ti Vest – Buda – Plopeni – Sl nic i retur; 
26. Mogo oaia – C ciula i – Arm ti i retur; 
27. Târgovi te – Ram. 1 Titu – Ram. 2 Titu – Gole ti – Pite ti – Bradu Rafin rie – Coste ti – 

Piatra Olt i retur; 
28. Titu – Chitila i retur; 
29. Chitila – Videle – Ro iori Nord – Caracal – Craiova – Filia i – Or ova – Caransebe  – 

Lugoj - Timi oara Nord i retur, 
30. Timi oara Nord – Voiteni – Stamora Moravi a i retur; 
31. Adjud – Com ne ti i retur; 
32. Gala i – Br ila i retur; 
33. Foc ani - M ti  i retur; 
34. Câmpina – Câmpini a i retur; 
35. Medgidia – Derin i retur; 
36. Medgidia – Doroban u – Lumina – Cap Midia i retur;  
37. Palas – Constan a M rfuri – Siutghiol – N vodari – Cap Midia i retur; 
38. Piatra Olt – Craiova i retur; 
39. Piatra Olt – Caracal i retur; 
40. Bra ov – Sighi oara – Cop a Mic  – Blaj – Co lariu Gr. Podu  Mure  – Teiu  – R zboieni 

– Cîmpia Turzii – Apahida - Cluj Napoca – Huedin i retur; 
41. Com ne ti – Ghime  – Mih ileni – Ciceu – Vo beni – Chileni i retur; 
42. Vo beni – Topli a i retur; 
43. Bac u – Roman – Pa cani – Suceava – Dorne ti – Vadu Siret i retur; 
44. M lina – Barbo i Triaj – Tecuci – M ti – Adjud – Bac u – P. Neam  – Bicaz i retur; 
45. Gole ti – Schitu Gole ti – Ciuma i – Arge el i retur; 
46. Filia i – C rbune ti – Târgu Jiu – Subcetate – Simeria – Co lariu i retur; 
47. Caransebe  – Re a Nord – Berzovia – Oravi a i retur; 
48. S reni – Buciumeni – Buftea i retur; 
49. Palas - Post Medeea - Post Constan a Vii – C-ta Port Zona B – C-ta Port Mol 5 i retur; 
50. Berzovia – Voiteni i retur; 
51. Co lariu – Co lariu Gr. Podu Mure i retur; 
52. Constan a Port Zona B  - Constan a Port Zona A i retur; 
53. Barbo i – C tu a i  retur; 
54. *) Timi oara Sud – Semenic i retur. ( cu condi iile din NOT ). 

*) NOT : Pe sec ia de circula ie Timi oara Sud – Semenic i retur se vor tracta numai 
convoaie de manevr . 

ANEXA B 7/12.11.2003 
(înlocuie te Anexa B6 / 17.10.2003) 

             Tip locom.            Nr. locom. 
1. LE 5100 kW EA 444 
2. LE 5100 kW EA 474 
3. LE 5100 kW EA 647 
4. LE 5100 kW EA 728 
5. LDE 2100 CP DA 001A 

6. LDE 2100 CP DA 01B 

7. LDE 2100 CP DA 002 

8. LDE 2100 CP DA003 
9. LDE 2100 CP DA 005 

10. LDE 2100 CP DA 058 
11. LDE 2100 CP DA 294 
12. LDE 2100 CP DA 581 
13. LDE 1250 CP DA 044 
14. LDHC 1250CP DHC 128 
15. LDHC 1250CP DHC 135 
16. LDHC 1250CP DHC 248 
17. LDHC 1250CP DHC 423 
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2. S.C. UNIFERTRANS S.A. BUCURE TI 
Str. Nicolae G. Caramfil nr. 63A, sector 1  

CSP 202 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A 1/31.10.2003 (înlocuie te Anexa A/01.07.2003) – Sec iile de circula ie 
1. Bucure ti Sud – Palas i retur ; 
2. Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii – Agigea Nord – Agigea Ecluz   i retur;  
3. Post Constan a Vii – Constan a Port Zona B i retur;  
4. Post Constan a Vii – Constan a Port Mol 5 i retur;  
5. Medgidia – Nisipari – Capu Midia i retur; 
6. Bucure ti Grivi a – Bucure ti B neasa – Pantelimon – Bucure ti  Obor i retur; 
7. Bucure ti Obor – R5 Pantelimon – Pantelimon – R2 Pantelimon – Voluntari i retur; 
8. Bucure ti B neasa – Pantelimon – Pas rea i retur; 
9. Bucure ti Vest – Bucure ti Cotroceni i retur;  

10. Bucure ti Nord – Ram.Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur;  
11. Bucure ti Nord – Bucure tii Noi – Chiajna i retur. 
12. Chiajna – Ram.Rudeni – Chitila i retur; 
13. Gala i Bazin – Gala i Brate  – File ti – Br ila – F urei – Fete ti – Pas rea – 

Voluntari - Otopeni –Mogo oaia – Chiajna – Bucure ti Vest – Vârteju – R1 Jilava – 
Bucure ti Progresu i retur; 

14. Gala i Brate  – Gala i – File ti i retur; 
15. F urei – Buz u – Ploie ti Est – Ploie ti Sud i retur. 

ANEXA B 2/26.11.2003  
(înlocuie te Anexa B1/ 04.08.2003) 

           Tip locom.            Nr. locom. 
1. LDE 2100 CP DA 003 
2. LDE 2100 CP DA 004 
3. LDE 2100 CP DA 021 
4. LDE 2100 CP DA 779 
5. LDE 2100 CP DA 1186 
6. LDE 2100 CP DA 1223 
7. LDE 2100 CP DA 1237 
8. LDE 2100 CP DA 1255 
9. LDE 2100 CP DA 1370 

10. LE 5100 kW EA 727 
11. LE 5100 kW EA 758 
12. LE 5100 kW EA 759 
13. LE 5100 kW EA 820 
14. LE 5100 kW EA 843 
15. LE 5100 kW      EA 854 

3.  S.C. TAF S.R.L. BAC U 
Str. Chimiei nr. 7, jude ul Bac u 

CSP 203 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A2/08.12.2003 (înlocuie te Anexa  A1/21.11.2003) – Sec iile de circula ie 
1. Dorne ti - Suceava - Bac u – Adjud – Buz u - F urei – nd rei - Fete ti – Palas – 

Post Medeea – Post Constan a Vii – Agigea Nord – Agigea Nord Oil Terminal  i 
retur; 

2. Adjud – Borze ti – Com ne ti i retur; 
3. Buz u – Ploie ti Sud – I.L. Caragiale – Filipe tii de P dure  i retur; 
4. Socola – Pa cani i retur; 
5. Com ne ti – Ciceu – Deda – Dej C tori – Apahida – Cluj – Oradea – Episcopia 

Bihor i retur; 
6. Ploie ti Est – Ploie ti Sud – Chitila – Ramifica ia Rudeni – Chiajna – Craiova – 

Caransebe  – Timi oara Nord i retur; 
7. Chiajna – Jilava  i retur; 
8.  Chiajna – Ramifica ia Rudeni – Ramifica ia Colentina – Mogo oaia i retur. 

ANEXA B 1/04.11.2003 
(înlocuie te Anexa B/01.07.2003) 

          Tip locom.                     Nr. locom. 

1. LE 5100 KW EA 639 
2. LE 5100 KW EA 784 
3. LE 5100 KW EA 912 

 
 

4. S.C. TRANSCOMBI S.A. GALA I 
Str. Ana Ip tescu nr. 18, jude ul Gala i 

CSP 204/04.11.2003 
30.06.2005  

ANEXA A 2/15.01.2004 (înlocuie te Anexa A1 / 12.12.2003)– Sec iile de circula ie 

1. Brazi – Ghighiu – Dâmbu - Ploie ti Est – Buz u – M ti – Tecuci -  Lie ti – 
Independen a – Barbo i i retur;  

2. Brazi – Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud – Ploie ti Est i retur; 
3. Buz u – F urei – Cire u i retur; 
4. M ti – Adjud – Borze ti Bac u i retur; 
5. F urei – nd rei – Fete ti – Medgidia – Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii 

- Agigea Nord – Agigea Nord Oil Terminal i retur; 
6. Bradu de Sus – Gole ti – Titu – Chitila – H.M. Pajura – Bucure ti B neasa – 

Pantelimon – Pas rea – Ciulni a – Fete ti i retur; 
7. Gala i – Barbo i – F urei i retur; 
8. Chitila – Brazi i retur; 
9. Buftea – Mogo oaia – Balote ti i retur; 

10. Mogo oaia – Chiajna –  Bucure ti  Cotroceni i retur 

ANEXA B/04.11.2003 
           Tip locom.              Nr. locom. 

1. LE 5100 KW EA 177 
2. LDE 2100 CP DA 001 (serie asiu 1857) 

 
 

5. S.C. TRANSFEROVIARIA S.A. SIBIU 
Pia a 1 Decembrie 1918 nr. 6, jude ul Sibiu 

CSP 207 / 01.07.2003 
30.06.2004 

 
ANEXA B1/01.10.2003  

(înlocuie te Anexa B / 01.07.2003) 

           Tip locom.               Nr. locom. 

1. LDE 2100 CP LDE 028 

2. LDE 2100 CP LDE 610 
3. LDE 2100 CP          LDE 1367 
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6. S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.A. BUCURE TI  
Calea Victoriei nr. 222 

CSP 208 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A 1/20.10.2003 (înlocuie te Anexa A/01.07.2003)– Sec iile de circula ie 

1. Capul Midia – N vodari - Lumina P.2 – Nazarcea – Doroban u – Medgidia i retur; 
2. Lumina P.2- Siutghiol - Constan a M rfuri - Constan a P.1 –Constan a - Constan a 

P.2 - Post Constan a Vii - Agigea Nord P.1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur; 
3. Palas - Constan a M rfuri i retur; 
4. Palas - Constan a P.1 i retur; 
5. Palas - Post Medeea - Post Constan a Vii - Constan a Port Mol 5/Zona B i retur; 
6. Palas – Medgidia – Fete ti - Ciulni a – Lehliu - Ram. Pas rea - Voluntari H.M. - 

Otopeni H.m. – Mogo oaia - P.mac.R3 Buciumeni – Buftea – Brazi - P.M.Ram. 
Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur; 

7. Slobozia Sud – Ciulni a i retur; 
8. Ram. Pas rea - R2 Pantelimon – Pantelimon - R3 Pantelimon - Bucure ti B neasa - 

Ram. Pajura - Pajura H.M. – Chitila - P.mac. R1 Buciumeni – Buftea i retur; 
9. P.mac.R3 Buciumeni- P.mac.R1 Buciumeni i retur; 

10. Fete ti – nd rei – F urei – Buz u - Ploie ti Est - Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Nord 
H.M. i retur;  

11. Ploie ti Est - Ploie ti Sud i retur; 
12. Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Sud i retur; 
13. Brazi- Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur; 
14. P.M. Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur; 
15. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur; 
16. Brazi- Ghighiu - Ploie ti Sud i retur; 
17. Ghighiu - Ploie ti Est i retur; 
18. Voluntari H.M. - P.mac. Ram. Voluntari - P.mac.R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud i 

retur; 
19. Voluntari H.M. - R2 Pantelimon i retur; 
20. P.mac.Ram. Voluntari – Pantelimon - R5 Pantelimon - Bucure ti Obor i retur; 
21. R3 Pantelimon - R5 Pantelimon i retur; 
22. Mogo oaia - Ram. Colentina - Ram. Rudeni – Chiajna - R2 Chiajna - Bucure ti Vest – 

rteju - R1 Jilava – Jilava - Mihai Bravu - Giurgiu Nord - Giurgiu Cab. Centr. - 
P.mac.3 Giurgiu - Giurgiu Sud i retur; 

23. Chiajna - R1 Chiajna – Gr dinari – Z vestreni – Videle - R2 Videle – Toporu - Giurgiu 
Nord i retur;  

24. Ram. Pajura - Bucure ti Triaj Post 17- Bucure tii Noi Gr.C – Chiajna i retur; 
25. Chitila - Ram. Rudeni - Bucure tii Noi i retur; 
26. Ploie ti Sud - Ploie ti Vest – Câmpina – Predeal – Dârste - Bra ov- Bartolomeu – 

rne ti i retur; 
27. Dârste - Bra ov Triaj – Bra ov i retur; 
28. F urei Ram.Cire u – F urei Ram.Dedule ti – Br ila – V deni H.m. – Barbo i – 

Barbo i Triaj – C tu a – Gala i Brate  – Gala i Larga (cale larg i cale normal ) i 
retur; 

29. Videle – Craiova – I alni a i retur. 

ANEXA B 3/26.11.2003 
(înlocuie te Anexa B2 / 07.10.2003) 

 
        Tip locom.                             Nr. locom. 
1. LDE 2100 CP DA 001 (serie asiu 2161) 
2. LDE 2100 CP DA 002 (serie asiu 1706) 
3. LDE 2100  CP DA 607 
4. LDE 2100 CP DA 817 
5. LE 5100 KW EA 605 
6. LE 5100KW EA 733 
7. LE 5100 KW EA 855 
8. LDH 1250 CP DHC 352 

 

7. CCCF S.A. – BUCURE TI 
FILIALA FEROTRANS CHITILA S.A.  
Str. Oxigenului nr. 3-5, parter, com. CHITILA 

CSP 211 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A1/22.12.2003 (înlocuie te Anexa A/01.07.2003)– Sec iile de circula ie 

1. Gala i - Br ila – F urei -  Buz u – Ploie ti Est – Ploie ti Est Post1 – Ploie ti Nord -  
Blejoi i retur; 

2. Bucure tii Noi -  Ram.Rudeni – Ram.Colentina – Mogo oaia - Urziceni – F urei  i 
retur; 

3. Bucure tii Noi – Ram.Rudeni -  Chitila  – Ram.Buciumeni P.R. – Brazi - Ploie ti 
Triaj – Ploie ti Sud - Ploie ti  Est i retur; 

4. Bucure ti Progresu – R2 Jilava – Jilava – Giurgiu Nord - Giurgiu Sud i retur; 
5. Br ila – Dedule ti – F urei Ram. Dedule ti - F urei  Ram.Cire u – Cire u -  

nd rei – Fete ti – Palas –  Agigea Nord i retur; 
6. Br ila – Barbo i Ram.Port – Barbo i Ram.Siret -  Barbo i Triaj i retur; 
7. Barbo i  C tori – Barbo i  Port i retur; 
8. Gala i Brate  – Barbo i – Ram.Barbo i Triaj - Barbo i Triaj i retur; 
9. Br ila – Br ila Port i retur; 

10. Barbo i – Ram.Barbo i Triaj – Barbo i Triaj - M lina i retur; 
11. Bucure tii Noi – Bucure ti Triaj – Bucure ti B neasa – Ram.Bucure ti Obor – 

Pantelimon – Ram.Voluntari – Pas rea - Fete ti  i retur; 
12. Ploie ti Sud – Ploie ti Vest – I.L.Caragiale - Tîrgovi te – Titu  i retur; 
13. Dîmbu – Ploie ti Sud – Ploie ti Nord i retur; 
14. Bucure ti Nord - Chitila – Ram.S reni - Titu – Gole ti – Bradu de Sus i retur; 
15. Brazi – P.M. Ram.Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur; 
16. Ploie ti Triaj – Ploie ti Vest – Cîmpina i retur; 
17. Brazi – Ram.Brazi - Ghighiu – Ram.Corl te ti – Dîmbu - Ploie ti Est i retur; 
18. Voluntari – Ram. Pas rea - Pas rea i retur; 
19. Bucure tii Noi – Bucure ti Triaj – Chitila i retur; 
20. Chitila – Pajura – Bucure ti B neasa  - Ram.3 Pantelimon – Bucure ti Obor – 

Pantelimon – Bucure ti Sud – Jilava – Vîrteju i retur; 
21. Buftea – Ram.Buciumeni  PR – Mogo oaia – Otopeni – Voluntari - Pantelimon i 

retur; 
22. Bucure ti Triaj  – Ram.Rudeni - Chiajna – Bucure ti Vest – Vîrteju – Ram.1 Jilava – 

Ram.2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur; 
23. Bucure ti Triaj – Ram.Rudeni - Bucure tii Noi – Bucure ti Nord – Bucure ti Grivi a 

– Bucure ti B neasa – Ram.Pajura - Bucure tii Noi i retur; 
24. Voluntari – P.Mac. Ram.Voluntari – P.Mac R1 Bucure ti Sud -  Bucure ti Sud i 

retur; 
25. nd rei – Slobozia Nou  – Slobozia Veche – Ciulni a i retur; 
26. Dâmbu - Urziceni – Ram.Alexeni – Alexeni – Perie i – Ram.Perie i – Slobozia Nou  

i retur; 
27. Perie i – Post Amara – Slobozia Veche i retur; 
28. Bucure tii Noi – Chiajna i retur. 
29. Medgidia – Tulcea i retur. 
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8. S.C. SERVTRANS INVEST S.A. BUCURE TI 
Str. Bitolia nr. 32 

CSP 209 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A3/10.12.2003 (înlocuie te Anexa A2/02.10.2003 – Sec iile de circula ie 

1. Bucure ti Triaj - Ploie ti Sud - Blejoi i retur; 
2. Bucure ti Triaj - Bucure ti B neasa - Pantelimon-Bucure ti Sud - Bucure ti Vest 

– Chiajna – Chitila - Bucure tii Noi - Bucure ti Basarab - Bucure ti Nord - 
Bucure ti Grivi a i retur ; 

3. Bucure ti Triaj - Chiajna i retur ; 
4. Vârteju – R1Jilava – R2Jilava -Bucure ti Progresu - Jilava i retur; 
5. Pantelimon - Bucure ti Triaj Post 17 i retur; 
6. Bucure tii Noi - Bucure ti Tj. - Chitila - Bucure ti B neasa - Pantelimon -

Pas rea i retur; 
7. Ploie ti S - Ploie ti V - Câmpina - Bra ov Triaj - Ciceu – Vo beni - Chileni i 

retur; 
8. Brazi - Ploie ti Vest i retur ; 
9. Br ila Port – F urei – Buz u - Ploie ti Sud i retur ; 

10. Ploie ti Sud – Urziceni – Ciulni a - C ra i Sud i retur ; 
11. Pas rea – Voluntari – Otopeni – Mogo oaia - Bucure ti Triaj i retur ; 
12. Mogo oaia - Ramifica ia Buciumeni – Buftea i retur; 
13. Pas rea – Fete ti - Constan a Port Mol 5 i retur; 
14. Palas - Agigea Nord - Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur ; 
15. Mogo oaia – Urziceni - F urei i retur ; 
16. Catu a – F urei – nd rei - Fete ti i retur ; 
17. Catu a - Gala i Larga (cale larg i cale normal ) i retur ; 
18. Gala i - Br ila i retur ; 
19. Constan a Port Mol 5 – Constan a Port Zona B i retur ; 
20. Bucure ti Vest - Bucure ti Cotroceni i retur ; 
21. Dârste - Bra ov Triaj - Astra i retur ; 
22. Bra ov - Bra ov Triaj - Podu Olt - Sibiu i retur ; 
23. Bucure ti Obor - Bucure ti B neasa - Bucure ti Tj. Post 17 - Bucure tii Noi i 

retur; 
24. Malina – Barbo i - Br ila i retur ; 
25. Slobozia Veche  - nd rei i retur ; 
26. Râmnicu Vâlcea – Râureni – Caracal – Ro iori - R1 Videle - R1 Chiajna -  

Chiajna - Bucure tii Noi - Bucure ti Triaj i retur ; 
27. Chiajna - Ram. Rudeni - Chitila i retur ; 
28. Alunu – B beni - Antesta ie CET Govora i retur  ; 
29. Arge el - Ram.Ciume ti – Ciume ti – Gole ti - (Ram. Gole ti-Pite ti) - Ro iori 

Nord – Ro iori -Turnu M gurele Port i retur ; 
30. Chitila - Ram.S reni (Ram.S reni - P.MAC.R1 - R3 Buciumeni) – Titu - (R1 

Titu - R2 Titu) – Pite ti - Bradu Rafin rie i retur ; 
31. Gole ti - Ram. Gole ti - Bradu de Sus - Bradu Rafin rie i retur ; 
32. Titu – Pietro a i retur ; 
33. Ploie ti Vest - Târgovi te Nord - Târgovi te i retur ; 
34. Târgovi te Nord - Doice ti i retur ; 
35. Craiova - Piatra Olt - Coste ti i retur ; 
36. Medgidia - ROMCIM Medgidia - Doroban u i retur ; 
37. Chiajna - Ram.Rudeni - Ram.Colentina - Mogo oaia i retur; 
38. Chiajna - R2 Chiajna - Bucure ti Vest i retur; 
39. Buftea – Post.Mac. R1 Buciumeni – Chitila – Ram.Rudeni – Chiajna i retur; 
40. Ploie ti Vest – Ploie ti Triaj grupa A / D i retur; 
41. Ploie ti Sud - Ploie ti Triaj grupa A / D i retur; 
42. Brazi – Ploie ti Triaj grupa A i retur; 
43. Ploie ti S. – Dâmbu – Ghighiu – Ploie ti Tj. – Ploie ti Tj. Post 7 – Ploie ti V. i 

retur; 
44. Ghighiu – Brazi i retur; 
45. Ploie ti Nord – Rac. Ploie ti Est – Ploie ti Est – Dâmbu i retur. 
46. Buz u – M ti – Adjud – Bac u – Roman – Pa cani – Suceava – 

rm ne ti i retur; 
47. Suceava – Berchi ti – Vama – Pojorâta – Floreni – Ilva Mic i retur; 
48. Floreni – Dorni oara i retur; 
49. Vama – Moldovi a i retur; 
50. Ilva Mic  – Rodna Veche i retur; 
51. Bac u – Bicaz i retur; 
52. Adjud – Ciceu i retur; 
53. Barbo i Triaj grupa A/D – Tecuci – M ti i retur; 
54. Ilva Mic  – Salva – Beclean pe Some  – Deda - Vo beni i retur; 
55. Deda – Aluni  Mure  – Dumbr vioara – Tg. Mure  Sud – Ludu  – Gligore ti Hm 

– R zboieni – Teiu  – Co lariu P. Mure  – Blaj – Valea Lung  – Mic sasa Hm – 
Cop a Mic  – Media  – Atel Hm – Sighi oara – Vân tori – Rupea – Raco  Hm - 
Bra ov i retur; 

56. Moreni – I.L. Caragiale – Filipe ti de P dure i retur; 
57. Medgidia – Tulcea Ora i retur; 
58. Caracal – Craiova – Filia i – Caransebe i retur; 
59. R zboieni – Cluj Napoca – Oradea i retur; 
60. Turda – Cîmpia Turzii i retur; 
61. Co lariu P. Mure  – Co lariu – Simeria - Simeria Tj. – Deva – Arad – Curtici i 

retur; 
62. Teiu  – Co lariu i retur; 
63. Ploie ti Sud – M neciu i retur; 
64. Podu Olt – Rm. Vâlcea i retur; 
65. Simeria – Simeria Tj. – Tg. Jiu – C rbune ti – Filia i i retur; 
66. Vin u de Jos – Sibiu i retur; 
67. Pe ti u Mare – Deva – Ram. Mintia – P uli  Lunca Gr. Tehnic i retur; 
68. Videle – Giurgiu Nord i retur; 
69. Ciolpani – R dule ti Hm.  i retur; 
70. Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Sud – Giurgiu i retur; 
71. Simeria – Hunedoara i retur; 
72. Ilia – Lugoj – Caransebe  – Re a Nord – Re a Sud i retur. 

ANEXA B5/19.12.2003 
(înlocuie te Anexa B4 / 11.11.2003) 

 
                Tip locom.                     Nr. locom. 

1. LDH 1250 CP DHC 091 
2. LDH 1250 CP DHC 321 
3. LDH 1250 CP DHC 330 
4. LDH 1250CP DHC 359 
5. LDH 1250 CP DHC 414 
6. LDE 2100 CP DA 002 
7. LDE 2100 CP DA 010 
8. LDE 2100 CP DA 085 
9. LDE 2100 CP DA 151 

10. LDE 2100 CP DA 168 
11. LDE 2100 CP DA 286 
12. LDE 2100 CP DA 447 
13. LDE 2100 CP DA 761 
14. LDE 2100 CP DA 838 
15. LDE 2100 CP DA 842 
16. LDE 2100 CP DA 949 
17. LDE 2100 CP DA 977 
18. LDE 2100 CP DA 1135 
19. LDE 2100 CP DA 1205 
20. LDE 2100 CP DA 1209 
21. LDE 2100 CP DA 1243 
22. LDE 2100 CP DA 1310 
23. LDE 2100 CP DA 1394 
24. LDE 2100 CP DA 009 
25. LE 5100 KW                   EA 028 
26. LE 5100 KW                   EA 334 
27. LE 5100 KW                   EA 565 
28. LE 5100 KW                   EA 593 
29. LE 5100 KW                   EA 630 
30. LE 5100 KW                   EA 649 
31. LE 5100 KW                   EA 699 
32. LE 5100 KW                   EA 882 
33. LE 5100 KW                   EA 089 
34. LE 5100 KW                   EA 261 
35. LE 5100 KW                   EA 316 
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Nr. crt. Operator de transport feroviar Serie i  nr. certificat / Data emiterii 
Valabilitate 

9. S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. BUCURE TI 
Calea Victoriei nr. 114 

CSP 210 / 01.07.2003 
30.06.2004 

ANEXA A5/26.11.2003 (înlocuie te Anexa A4/03.11.2003)– Sec iile de circula ie 

1. Brazi – Ploie ti Triaj Fir I, II (Marf ) – Ploie ti Sud - Ploie ti Est i retur; 
2. Brazi – Ramifica ie Ploie ti Triaj – Ploie ti Sud i retur; 
3. Brazi – Ghighiu -  Dâmbu - Ploie ti Est i retur; 
4. Ploie ti Vest - Ramifica ie Ploie ti Triaj i retur; 
5. Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj Fir I, II (Marf ) i retur; 
6. Ploie ti Sud – Dâmbu i retur; 
7. Ghighiu – Ramifica ie Dâmbu – Corl te ti i retur; 
8. Ploie ti Est – Buz u – F urei – nd rei – Fete ti – Medgidia – Palas – Agigea Nord  - 

OIL Terminal i retur; 
9. Brazi – Buftea – Mogo oaia – Pas rea – Ciulni a – Fete ti i retur; 

10. Brazi – Chitila – Ramifica ia Pajura - Bucure ti  B neasa – Pas rea i retur; 
11. Bradu Rafin rie – Titu – Chitila i retur; 
12. Chitila – Bucure ti Nord i retur; 
13. Bucure ti B neasa – Ramifica ia Pajura – Bucure ti Nord – Depoul Bucure ti C tori 

i retur; 
14. Bucure ti B neasa – Bucure ti Grivi a – Depoul Bucure ti C tori i retur; 
15. Medgidia – Tulcea M rfuri – Tulcea Ora i retur; 
16. Ploie ti Sud – Ploie ti Vest – I.L.Caragiale – Mija – Târgovi te – Titu i retur; 
17. Palas – Post Medeea – Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B – Constan a Port 

Zona A, respectiv Constan a Port MOL 5  i retur; 
18. Palas – Constan a M rfuri – Siutghiol – Lumina P2– N vodari – Capu Midia i retur; 
19. Agigea Nord – Agigea Ecluz  – Constan a Port i retur; 
20. Doroban u – Lumina – N vodari i retur; 
21. Dîmbu – Corl te ti – Z noaga – Dr ne ti – Arm ti – Urziceni –  i retur; 
22. Arm ti - Dridu – Fierbin i – C ciula i – Balote ti - Mogo oaia – i retur; 
23. Mogo oaia – Otopeni – Voluntari – P.MAC.Ram.Voluntari – P.MAC.R1 Bucure ti Sud – 

Bucure ti Sud – P.MAC.Abator – P.MAC.Pope ti Leordeni – Berceni - Jilava i retur; 
24. Pantelimon – P.MAC.Ram. Voluntari – P.MAC.R1 Bucure ti Sud – Bucure ti Sud  i 

retur; 
25. Chitila – Ram. Rudeni – Chiajna – Bucure ti Vest – Vârteju – Jilava i retur; 
26. Mogo oaia – Otopeni – Voluntari – P.MAC.Ram. Voluntari – Pantelimon i retur; 
27. Mogo oaia – Pajura –Bucure ti  B neasa i retur; 
28. Mogo oaia – Ram.Colentina – Ram.Rudeni – Chiajna – Bucure ti Vest – Vârteju – 

Jilava i retur; 
29. Bucure ti B neasa –Ram.Pajura – Bucure tii Noi – Chiajna i retur; 
30. Moine ti – Valea Uzului – Com ne ti – Adjud – M ti – Foc ani – Buz u Ram. 

Boboc – Buz u / Buz u Sud  i retur; 
31. Craiova – Piatra Olt - Slatina – Coste ti – Bradu de Sus – Pite ti – Gole ti – Arge el i 

retur; 
32. F urei – Br ila – File ti – Ram. C.S.G. – Ram. Tunel – Gala i Brate i retur; 
33. File ti – Gala i – Gala i Brate i retur; 
34. M ti – Tecuci - Barbo i – Ram. Barbo i Triaj – Barbo i Triaj – M lina i retur; 
35. Barbo i Triaj – Barbo i Cab.2 – C tu a i retur; 
36. Chiajna - Videle – Craiova – Filia i – C rbune ti – Tg. Jiu – Petro ani – Simeria Triaj – 

Simeria – Vin u de Jos – Co lariu – Teiu   i retur; 
37. Filia i – R1 Turceni – Ram. Filia i – Turceni – Rovinari – Amaradia – Ram. Budieni – 

Tg. Jiu i retur; 
38. Ploie ti Vest – Bra ov – Sighi oara – Cop a Mic  – Blaj – Teiu  – R zboieni – Câmpia 

Turzii – Apahida – Huedin – Oradea Est – Oradea  i retur; 
39. Apahida – Dej – Jibou – Baia Mare  i retur; 
40. Jibou – S rm ag – Abrami – S cuieni Bihor i retur; 
41. Filia i – Drobeta Turnu Severin – Caransebe  – Lugoj – Timi oara – Arad – Oradea – 

Carei – Satu Mare – Baia Mare i retur; 
42. Simeria – Ilia – Radna – Arad – Curtici i retur; 
43. Co lariu – Blaj i retur; 
44. Ilia – Lugoj i retur; 
45. Caracal – Piatra Olt – Sibiu – Cop a  Mic i retur; 
46. Sibiu – S li te – Vin u de Jos i retur ; 
47. Podul Olt – Ucea – Bartolomeu - Bra ov – Ciceu – Com ne ti i retur; 
48. Ciceu – Vo beni – Chileni i retur; 
49. Dej C tori – Deda – Vo beni i retur; 
50. R zboieni – Târgu Mure  – Deda i retur; 
51. Adjud – Dorne ti i retur; 
52. Bartolomeu – Z rne ti i retur; 
53. Ucea – Victoria i retur; 
54. Buz u – Nehoia u i retur; 
55. Satu  Mare – Halmeu i retur; 
56. Beclean pe Some  – Suceava i retur; 
57. D rm ne ti – P ltinoasa i retur; 
58. Racordarea Buftea – S reni i retur; 
59. Chiajna – R2 Chiajna – Bucure ti Cotroceni i retur; 
60. Vârteju – R1 Jilava - Bucure ti Progresu i retur; 
61. Sarm ag – Carei i retur; 
62. Târgovi te – Pietro a i retur; 
63. Chitila – Mogo oaia i retur. 

ANEXA B3/04.11.2003 
(înlocuie te Anexa B2 / 09.07.2003) 

 
          Tip locom.             Nr. locom. 
1. LE 5100 KW EA 026 
2. LE 5100 KW EA 228 
3. LE 5100 KW EA 482 
4. LE 5100 KW EA 539 
5. LE 5100 KW EA 540 
6. LE 5100 KW EA 591 
7. LE 5100 KW EA 811 
8. LE 5100 KW EA 837 
9. LDE 2100 CP DA 705 

10. LDE 2100 CP DA 832 
11. LDE 2100 CP DA 881 
12. LDE 2100 CP DA 1124 
13. LDE 2100 CP DA 1526 
14. LDE 2100 CP DA1 1171 
15. LDHC 1250 CP DHC 471 

 

10. S.C. RAIL INTERNATIONAL S.A. BUCURE TI 
Adresa: Str. Nicolae Ro u nr. 2F, sector 3 

CSP 215/31.10.2003 
30.06.2005 

 ANEXA A / 31.10.2003– Sec iile de circula ie 

1. Bucure ti Sud – Titan Sud i retur. 

ANEXA B / 31.10.2003 
          Tip locom.                Nr. locom. 

1. LDE 1300 CP DA 013 
2. LDHC 1250 CP        DHC 165 
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Operatorii de transport care au ob inut VIZA pe licen  de transport feroviar  

conform OMT 778/1998, respectiv OMTCT 343/2003, în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Agent economic Serie i nr. licen  
Data emiterii VIZA 

Valabilitate 

Domeniu 

1. CCCF SA – FILIALA FEROTRANS CCCF CHITILA SA 
Str. Oxigenului nr. 3-5, parter, CHITILA, jud. ILFOV 
 

LTF 011 
05.11.2003 
05.11.2004 

Transport feroviar de marf  

2. SNTFC „CFR C tori” SA BUCURE TI 
Bdul Dinicu Golescu nr. 38 
 

LTF-NC 001 
11.11.2003 
10.11.2004 

Transport feroviar de c tori 

3. SNTFM „CFR Marf ” SA  BUCURE TI 
Bdul Dinicu Golescu nr. 38 
   

LTF –NM 001 
11.11.2003 
10.11.2004 

Transport feroviar de marf  

4. TAF S.R.L. BAC U 
Str. Chimiei nr. 7, jud. Bac u  
  

LTF 003 
10.11.2003 
10.11.2004 

Transport feroviar de marf  

5. TRANSCOMBI S.A. GALA I 
Str. Petru Rare  nr. 7, bloc B3, ap. 34, jud. Gala i 
 

LTF 004 
27.12.2003 
27.12.2004 

Transport feroviar de marf  

 
 

Agen ii economici care au ob inut AUTORIZA IE DE MANEVR  FEROVIAR   
conform OMTCT 343/2003 în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 

 
Nr. 
crt. 

Agent economic Serie i nr. autoriza ie 
Data emiterii 
Valabilitate 

Domeniu 
autoriza ie 

1. CONSTANTIN GRUP S.A. BUCURE TI 
Str. Apele Vii nr. 2B, bloc 310, sc.3, et.1, 
ap.24, sector 6 
Tel: 021-434.15.43 
Fax: 021-430.35.43 
 

AMF 002 
10.12.2003 
10.12.2004 

• avizarea vagoanelor de marf  sosite pentru beneficiarii de transport 
feroviar; 

• primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; 
• remorcarea convoaielor de manevr  la/de la beneficiarii de transport; 
• manevrarea convoaielor de manevr  în vederea descompunerii/ 

compunerii; 
• manevrarea vagoanelor de marf  pentru introducerea/scoaterea la/de la 

fronturile de înc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport; 
• manevrarea vagoanelor de c tori pentru introducerea/scoaterea la/de 

la peroanele sta iilor de cale ferat ; 
• manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de marf . 

2. SICIM S.A. CONSTAN A 
Str. PORT DANA 68, jude ul Constan a   
Tel: 0241-677.077; 
 Fax: 0241-639.015 
  

AMF 003 
19.12.2003 
19.12.2004 

• primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; 
• remorcarea convoaielor de manevr  la/de la beneficiarii de transport; 
• manevrarea vagoanelor de marf  pentru introducerea/scoaterea la/de la 

fronturile de înc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport; 
• manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de marf . 

3. SOFERT S.A. BAC U 
Str. Chimiei nr. 1, jude ul Bac u 
Tel: 0234-575.440; 
Fax: 0234-575.415 
  

AMF 004 
19.12.2003 
19.12.2004 

• avizarea vagoanelor de marf  sosite pentru beneficiarii de transport 
feroviar; 

• primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; 
• remorcarea convoaielor de manevr  la/de la beneficiarii de transport; 
• manevrarea convoaielor de manevr  în vederea 

descompunerii/compunerii; 
• manevrarea vagoanelor de marf  pentru introducerea/scoaterea la/de la 

fronturile de înc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport; 
• manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de marf ; 
• alte opera iuni de manevr  (manevrare vagoane înc rcate cu m rfuri 

periculoase). 

4. UNICOM TRANZIT S.A. BUCURE TI 
Str. Nicolae Gh. Caramfil nr. 63 A,  
sector 1 
Tel/Fax: 021- 32.99.48; 232.99.49; 
232.98.85; 232.98.87 
   

AMF 001 
05.12.2003 
05.12.2004 

• avizarea vagoanelor de marf  sosite pentru beneficiarii de transport 
feroviar; 

• primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; 
• remorcarea convoaielor de manevr  la/de la beneficiarii de transport; 
• manevrarea convoaielor de manevr  în vederea 

descompunerii/compunerii; 
• manevrarea vagoanelor de marf  pentru introducerea/scoaterea la/de la 

fronturile de înc rcare/desc rcare ale beneficiarilor de transport; 
• manevrarea vagoanelor de c tori pentru introducerea/scoaterea la/de 

la peroanele sta iilor de cale ferat ; 
• manevrarea în vederea cânt ririi vagoanelor de marf . 

 
 
 



 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 67

Lista agen ilor economici certifica i de OCS – AFER  
pentru sistemul calit ii în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 

 

Nr. 
crt. 

Titularul certificatului emis Documentul de referin  pentru 
sistemul de management al calit ii 

Domeniul de activitate 

Perioada de 
 valabilitate a 
 certificatului 

 emis 

Identificare titular certificat Nr./data emiterii 
 certificatului 

1. 2 INVEST S.R.L.      
CLUJ-NAPOCA 

SMC 032/ 28.11.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Lucr ri de construc ii (în execu ie manual ), repara ii i între inere linii cf  
(F 4523) 
Execu ie i repara ie poduri, pode e, lucr ri de art  (F 4521) 
Execu ie, reparare i consolid ri terasamente (F 4511) 
Între inere i repara ii cl diri cu specific feroviar inclusiv a instala iilor 
aferente (F 4521, 4531) 
Construc ii montaj i repara ii instala ii SCB (DL 3162) 

28.11.2006 

2. 4 I INVEST S.A.  
CLUJ-NAPOCA 

SMC 024/ 17.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i servicii de consultan  tehnic  legate de 
acestea  (KA 7420) 

17.10.2006 

3. ANTREPRIZA  DE 
CONSTRUC II MONTAJ 
OMEGA TRUST S.R.L. 
Punct de lucru : ATELIER 
PROIECTARE - BUCURE TI 

SMC 026/ 17.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i servicii de consultan  tehnic  legate de 
acestea  (KA 7420) 

17.10.2006 

4. ASTRA VAGOANE 
TORI S.A. ARAD 

SMC 033/ 28.11.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Mijloace de transport i material rulant (DM 3520) 

28.11.2006 

5. ATLAS S.R.L. ARAD SMC 038/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Mijloace de transport feroviar i material rulant (DM 3520) 

16.12.2006 

6. COSMIN COMPANY  
IA I 

SMC 041/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Echipament de lucru i de protec ie (DB 1824) 
Repara ii i între inere cl diri i instala ii aferente; Exploatare i între inere 
centrale termice (FA 4522, 453, 454) 
Activit i de între inere i cur are cl diri (KA 7470)  

16.12.2003 

7. DUROTERM S.R.L. 
BUCURE TI 

SMC 040/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Industria construc iilor metalice i a produselor din metal (DJ 2851, 2840) 

16.12.2006 

8. ELECTRO COMP S.R.L. IA I SMC 035/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Proiectare, execu ie i repara ii pentru instala ii electrice în domeniul joas  
i medie tensiune, bran amente 0,4 kv i re elele aferente acestora, 

instala ii de automatizare (FA 4521, 4531) 

16.12.2006 

9. IOVIDIA COM S.R.L. 
BRA OV 

SMC 039/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i alte servicii de consultan  tehnic  
legate de acestea  (KA 7420) 

16.12.2006 

10. ISAF S.A. BUCURE TI SMC 027/ 14.11.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Construc ii ( FA 4534, 4531, 4521, 4511; IA 6420) 
Industria de echipamente electrice i optice (DL 3162) 

14.11.2006 

11. ISPCF 
BUCURE TI 

SMC 047/ 23.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i alte servicii de consultan  tehnic  
legate de acestea  (KA 7420) 

23.12.2006 

12. MECANIC  FIN  S.A. 
BUCURE TI 

SMC 029/ 14.11.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Fabrica ie aparate de m sur i control pentru lungimi, m rimi electrice i 
termotehnice, ceasuri, scule, dispozitive, matri e. service i repara ii pentru 
ma ini i utilaje (DL 332, 333; DJ 2862) 

14.11.2006 

13. METABET CF S.A. PITE TI SMC 025/ 17.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Elemente din beton pentru construc ii (DI 2661) 
Poduri i elemente de poduri metalice pentru cf i drumuri (DJ 2811) 
Construc ii metalice civile i industriale (DJ 22752) 
Echipamente de ridicat, manipulat ( ma ini, utilaje, i instala ii specifice în 
transporturi, frâne de cale, electromecanisme de macaz, vinciuri i piese de 
schimb pentru acestea) (DK 2922) 

17.10.2006 

14. METROUL S.A. BUCURE TI SMC 022/ 17.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i servicii de consultan  tehnic  legate de 
acestea (KA7420) 
Activit i de studiere a pie ei i de sondaj (KA 7413) 
Activit i de consultan  pentru afaceri i management (KA 7414) 
Consultan i furnizare de programe informatice (software) (KA 722) 

17.10.2006 

15. PREBET S.A. 
AIUD 

SMC 046/ 23.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Fabricarea elementelor din  beton pentru construc ii (DI 2661) 
Fabricarea betonului (DI 2663) 

23.12.2006 

16. ROLAST S.A. PITE TI SMC 043/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Industria de prelucrare a cauciucului i maselor plastice (DH 251) 

16.12.2006 

17. ROMÂNIA EUROEST S.A. 
CONSTAN A 

SMC 030/ 14.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Transport de marf  pe calea ferat   (IA 6010) 
Mijloace de transport feroviar i material rulant (DM 3520) 

14.11.2006 

18. SEFER S.A. BRAZI SMC 031/ 14.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Transporturi de marf  pe calea ferat  (IA 6010) 
Mijloace de transport feroviar i material rulant (DM 3520) 
Construc ii (FA 4523) 

14.11.2006 

19. SOFTRONIC S.R.L. 
CRAIOVA 

SMC 037/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Industria mijloacelor de transport (DM 3520) 
Industria de echipamente electrice i optice (DL 3162, 3320) 

16.12.2006 

20. SPIACT S.A. ARAD SMC 036/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Industria de echipamente electrice i optice (DL 3162) 

16.12.2006 
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Nr. 
crt. 

Titularul certificatului emis Documentul de referin  pentru 
sistemul de management al calit ii 

Domeniul de activitate 

Perioada de 
 valabilitate a 
 certificatului 

 emis 

Identificare titular certificat Nr./data emiterii 
 certificatului 

21. TEHNOROB S.A. CRAIOVA SMC 023/ 17.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Construc ii (F 4525,4531, 4532,4533; IA 6420) 
Industria de echipamente electrice i optice (DN 3120) 
Industria construc iilor metalice i a produselor din metal (DJ 2875) 
Servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice (KA 7420) 

14.10.2006 

22. TIMKEN ROMÂNIA S.A. 
PLOIE TI 

SMC 034/ 28.11.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Fabricarea lag relor, angrenajelor i organelor mecanice de transmisie  
(DK 2914) 
Fabricarea produselor metalice ob inute prin deformare plastic   (DJ 2840) 

28.11.2006 

23. TRADUCTOARE S.R.L. 
PA CANI 

SMC 042/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Proiectare i fabricare termometre, termoculuri, cabluri de prelungire pentru 
termocupluri, rezisten e electrice de înc lzire, echipamente electronice i 
electrotehnice industriale (DL 3162, 332, 333; DM 3520) 

16.12.2006 

24. UMERVA S.A. PLOIE TI SMC 045/ 23.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Mijloace de transport feroviar i material rulant (DM 3520) 

23.12.2006 

25. VAE APCAROM S.A. BUZ U SMC 028/ 14.10.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Producerea de profile pentru c i de rulare (DJ 2710) 
Fabricarea produselor metalice ob inute prin deformare plastic   (DJ 2840) 

14.11.2006 

26. VAMIG S.R.L. CONSTAN A SMC 044/ 16.12.2003 SR EN ISO 9001:2001 
Activit i de arhitectur , inginerie i alte servicii de consultan  tehnic  
legate de acestea  (KA 7420) 

16.12.2006 

 
Lista agen ilor economici certifica i de OCSMM – AFER  

pentru sistemul de management de mediu pân  la 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Titularul certificatului emis Documentul de referin  pentru 
sistemul de management de mediu 

Domeniul de activitate 

Perioada de 
 valabilitate a 
 certificatului 

 emis 

Identificare titular certificat Nr./data emiterii 
 certificatului 

1. FABRICA DE ACCESORII 
METALICE  “ FAM “ S.A. 
GALA I 

CM 001/ 22.07.2003 SR EN ISO 14001:1997 
Proiectare, dezvoltare i execu ie produse din metal (DJ 287) 

22.07.2006 

2. MAGO RO COMP S.R.L. 
JILAVA 

CM 002/ 20.11.2003 SR EN ISO 14001:1997 
Fabricarea pl cilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic (DH 2521) 

20.11.2006 

 
Lista autoriza iilor de func ionare din punct de vedere tehnic a sta iilor C.F.  

emise conform OMT 340/1999 în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr.crt. Nr. autoriza ie Sta ii C.F. i subunit i afiliate Gradul sta iei Data emiterii Data expir rii 

REGIONALA C.F. BUCURE TI 
1 AS.0023 COMARNIC III 15.10.2003 14.10.2004 
2 AS.0024 VALEA LARG  H.M. 15.10.2003 14.10.2004 
3 AS.0042 TITU II 18.11.2003 17.11.2004 
4 AS.0043 GHERGANI H.M. 18.11.2003 17.11.2004 
5 AS.0048 MOGO OAIA II 08.12.2003 07.12.2004 
6 AS.0049 OTOPENI H.M. 08.12.2003 07.12.2004 
7 AS.0050 LEORDENI ARGE  IV 04.12.2003 03.12.2004 
8 AS.0051 LINE TI H.M. 04.12.2003 03.12.2004 
9 AS.0052 TROAIA H.M. 04.12.2003 03.12.2004 

REGIONALA C.F. CRAIOVA 

10 AS.0044 TG. JIU I 19.11.2003 18.11.2004 
11 AS.0045 TURCENI I 19.11.2003 18.11.2004 
12 AS.0046 DRAGOTE TI H.M. 19.11.2003 18.11.2004 
13 AS.0047 BORA CU H.M. 19.11.2003 18.11.2004 

REGIONALA C.F. TIMI OARA 

14 AS.0041 TIMI OARA NORD I 18.11.2003 17.11.2004 

REGIONALA C.F. CLUJ 

15 AS.0054 APAHIDA II 10.12.2003 09.12.2004 
16 AS.0055 JUCU HM 10.12.2003 09.12.2004 
17 AS.0056 COJOCNA HM 10.12.2003 09.12.2004 
18 AS.0057 SAUD III 16.12.2003 15.12.2004 
19 AS.0058 REBRI OARA HM 16.12.2003 15.12.2004 
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Nr.crt. Nr. autoriza ie Sta ii C.F. i subunit i afiliate Gradul sta iei Data emiterii Data expir rii 
20 AS.0059 FELDRU HM 16.12.2003 15.12.2004 
21 AS.0060 SALVA III 16.12.2003 15.12.2004 
22 AS.0062 NIMIGEA HM 16.12.2003 15.12.2004 
23 AS.0061 CO BUC HM 16.12.2003 15.12.2004 

REGIONALA C.F. BRA OV 

25 AS.0063 UNIREA HM 18.12.2003 17.12.2004 
26 AS.0064 GLIGORE TI HM 18.12.2003 17.12.2004 
27 AS.0065 ZBOIENI I 18.12.2003 17.12.2004 
28 AS.0066 SIGHI OARA I 18.12.2003 17.12.2004 
29 AS.0067 ALBE TI HM 18.12.2003 17.12.2004 
30 AS.0068 TÂRGU-MURE  NORD HM 18.12.2003 17.12.2004 

REGIONALA C.F. IA I 

31 AS 0032 BAC U I 28.10.2003 27.10.2004 
32 AS 0033 HAMEIU  HM 28.10.2003 27.10.2004 
33 AS.0035 ROMAN I 13.11.2003 12.11.2004 
34 AS.0037 PA CANI I 13.11.2003 12.11.2004 
35 AS.0036 OANI HM 13.11.2003 12.11.2004 
36 AS.0038 MUNCEL HM 13.11.2003 12.11.2004 
37 AS.0039 SOCOLA I 26.11.2003 25.11.2004 
38 AS.0040 HOLBOCA HM 26.11.2003 25.11.2004 
39 AS.0034 BÂRLAD I 26.11.2003 25.11.2004 

REGIONALA C.F. GALA I 

40 AS.0025 BR ILA I 24.10.2003 23.10.2004 
41 AS.0026 DENI HM 24.10.2003 23.10.2004 
42 AS.0027 BALDOVINE TI HM 24.10.2003 23.10.2004 
43 AS.0028 UREI I 24.10.2003 23.10.2004 
44 AS.0029 ADJUD I 24.10.2003 23.10.2004 
45 AS.0030 PUFE TI HM 24.10.2003 23.10.2004 

REGIONALA C.F. CONSTAN A 

46 AS.0053 PALAS I 08.12.2003 07.12.2004 
47 AS.0069 MEDGIDIA I 18.12.2003 17.12.2004 

 
Lista furnizorilor feroviari autoriza i conform OMT 290/2000 

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Agent economic Nr. autoriza ie 
Data emiterii 

Valabilitate vi  
Valabilitate 

Domeniu 

4. „CFR IRV” S.A. CONSTAN A   
SIRV PETRO ANI 
PETRO ANI, str. Transilvaniei nr. 1,  
jude ul HUNEDOARA 
T/F:0254/547.766 

AF 1885 
28.10.2003 

27.10.2004 
27.10.2008 

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vag. CF; 
Recondi ionarea i repararea de piese de schimb 
pentru vagoane CF. 

5. „CFR IRV” S.A. CONSTAN A 
SEC IA IRV BARBO I TRIAJ 
BARBO I, str. Castrul Roman nr. 1, 
jude ul GALA I 
T/F:0236/498.984 

AF 1880 
27.10.2003 

26.10.2004 
26.10.2008 

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vag. CF; 
Recondi ionarea i repararea de piese de schimb 
pentru vagoane CF; 
Repara ii periodice la boghiurile Diamond; 
Activitatea de transpunere/retranspunere a vag. CF. 

6. „CFR IRV” S.A. CONSTAN A 
SEC IA IRV GHIGHIU 
PLOIE TI, str. Ghighiului nr. 51,  
jude ul PRAHOVA  

AF 1886 
28.10.2003 

27.10.2004 
27.10.2008 

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vag. CF; 
Recondi ionarea i repararea de piese de schimb 
pentru vagoane CF. 

7. „CFR IRV” S.A. CONSTAN A 
SEC IA IRV ORADEA 
ORADEA, str. Ana Ip tescu nr. 2, jude ul  BIHOR 
T/F: 0259/467.372 

AF 1890 
29.10.2003 

28.10.2004 
28.10.2008 

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vag. CF; 
Prelungirea termenului de revizie periodic  la vag. CF; 
Recondi ionarea i repararea de piese de schimb 
pentru vagoane CF. 

8. „CFR SCRL BRA OV” S.A.  
SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE CLUJ 
CLUJ-NAPOCA, Str. Tudor Vladimirescu Nr. 6-8, 
Jude ul CLUJ 
T/F: 0264/435.848 

AF 1910 
20.11.2003 

19.11.2004 
19.11.2008 

Revizii planificate i repara ii accidentale la materialul 
rulant motor i  la instala iile vagoanelor de înc lzire a 
trenurilor. 

9. „CFR SCRL BRA OV” S.A.  
SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE TIMI OARA 
TIMI OARA, Str. DUN RII Nr. 1, Jude ul TIMI  
T/F:0256/499.110 

AF 1897 
06.11.2003 

05.11.2004 
05.11.2008 

Revizii planificate i repara ii accidentale la materialul 
rulant motor i  la instala iile vagoanelor de înc lzire a 
trenurilor. 
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10. „CFR SCRL BRA OV” S.A.  
SEC IA REPARA II LOCOMOTIVE ARAD 
ARAD, str. Gelu nr. 2A, jud. ARAD  

AF 1862 
03.10.2003 

02.10.2004 
02.10.2008 

Revizii planificate i repara ii accidentale la materialul 
rulant feroviar motor i la instala iile vagoanelor de 
înc lzire a trenurilor. 

11. ACUMULATORUL S.A.  
PANTELIMON, B-dul BIRUIN EI Nr. 98,  
Jude ul ILFOV 
T: 255.20.80    F: 255.01.23 

AF 1929  
Înlocuie te AF 016-R 

09.12.2003 

08.12.2004 
08.12.2008 

Baterii pentru locomotive Diesel 12 V-320 Ah; 
Baterii pentru locomotive electrice 12 V-72 Ah; 
Baterii metrou 12 V-112 Ah; 
Baterii pentru iluminat vagoane: 
        3 – 7 PAS 220 
        3 – 8 PAS 220 
Baterii sta ionare cu pl ci tubulare sau pastate montate 
în vase SAN. 

12. ADAM EL TENSO SRL 
BUCURE TI, Calea Grivi ei nr. 236, bl. H, sc. C, 
et. 4, ap. 16, sector 1 
T:0723/370.140; 0745/194.453    F:666.78.39 

AF 1875  
Înlocuie te AF 693-R 

16.10.2003 

15.10.2004 
15.10.2008 

Fabricare i între inere instala ii tensometrice de 
surare a sarcinilor pe ro i a materialului rulant. 

13. AGLAS  S.R.L.  
CORNU, B-dul EROILOR Nr. 483,  
Jude ul PRAHOVA 
T/F:0244/367.473 

AF 1912     
Înlocuie te AF 918-R 

20.11.2003 

24.10.2004 
24.10.2003 

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie mecanizat  – manual , f  sudarea inelor 
Ap ri maluri i consolid ri terasamente de CF;                                                                 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Protec ie anticorosiv  la tabliere i confec ii metalice. 

14. ALMANI CONSTRUCT S.R.L.  
PLOIE TI, Str. MIRON COSTIN Nr.41,  
Jude ul PRAHOVA 
F:0244/598.703    M: 0722273883 

AF 1901 
12.11.2003 

11.11.2004 
11.11.2008 

construc ii, repara ii, moderniz ri, consolid ri cl diri cu 
specific feroviar, inclusiv instala ii aferente (exclusiv 
cele de gaze naturale); 
Protec ie anticorosiv  la structuri metalice; 
Hidroizola ii, termoizola ii la construc ii cu specific 
feroviar. 

15. ARCONS S.R.L. 
BUZ U, Str. UNIRII,  Bl. P6A, Et. III, Ap. 9,  
Jude ul BUZ U 
T/F:0238/710.128 

AF 1921   
Înlocuie te AF 756 

29.11.2003 

28.11.2004 
28.11.2008 

articole din fire metalice, pentru vehicule feroviare i 
pentru infrastructur   feroviar ; 
piese de schimb pentru linii de cale ferat i metrou. 

16. ATELIERELE CENTRALE  S.A. 
CRISCIOR, Str. Uzinei Nr.1,  
Jude ul HUNEDOARA 
  

AF 1906   
18.11.2003 

17.11.2004 
17.11.2004 

Repara ii vagoane cale îngust  marf i c tori;  
Fabrica ie, repara ie i recondi ionare; subansambluri 
i piese de schimb pentru material rulant; 

Repara ii terasament cale ferat  în execu ie manual .  

17. ATLAS  S.A. 
ARAD, Str. Horea nr. 7, Jude ul ARAD 
T/F:0257/254.033 

AF1961  
Înlocuie te AF 1561 

23.12.2003 

27.08.2004 
27.08.2004 

Fabricare i reparare tampoane, amortizoare pentru 
tampoane i aparate de trac iune pentru MR; 
Proiectare material rulant tractat. 

18. AVI  S.R.L.   
CRAIOVA, Str. RÂULUI, Nr. 393, Jude ul DOLJ  
T:0251/427.865 F:0251/427.098 

AF 1952  
22.12.2003 

21.12.2004 
21.12.2004 

Articole tehnice din poliester armat cu fibr  de sticl . 

19. AZZARRO  S.R.L.  
BRA OV, Calea POIENII, Nr. 15,  
Jude ul BRA OV 
T/F:0268/429.711; 412.973 

AF 1954  
Înlocuie te AF 1595 

22.12.2003 

19.12.2004 
19.12.2007 

Salubrizare sta ii c.f.; 
Salubrizare vagoane de c tori. 

20. BAREX COM  S.R.L.  
BUZ U, Sos. BR ILEI Nr. 3, Jude ul BUZ U 
T/F:0238/722.141 

AF 1930 
09.12.2003 

08.12.2004 
08.12.2008 

Construc ii, repara ii, consolid ri, amenaj ri i 
între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala ii 
aferente (cu excep ia celor de gaze naturale); 
Construc ii, repara ii, între inere peroane, cheiuri, i 
drumuri de acces; 
Hidroizola ii, termoizola ii i ignifug ri la cl diri cu 
specific feroviar; 
Protec ii anticorosive la structuri metalice;  
Protec ia i impregnarea lemnului cu substan e 
chimice; 
Construc ii linii de cale ferat  în execu ie 
mecanizat /manual , f  sudarea inelor; 
Repara ii i între inerea liniilor de cale ferat  în 
execu ie mecanizat /manual , f  sudarea inelor. 

21. BREZAN PROD  S.R.L.  
SÂNGEORZ-B I, Str. IZVOARELOR Nr. 25/B, 
Jude ul BISTRI A  - N UD 
T/F: 0263/370.651 

AF 1925 
03.12.2003 

02.12.2004 
02.12.2008 

Detergen i, s punuri, dezinfectan i, produse chimice. 

22. BUGARD CONSTRUCT S.R.L. 
JIBOU, str. Trandafirilor nr. 61, jude ul S LAJ 
T/F:0260/620.790 

AF 1878  
Înlocuie te AF 1308 

22.10.2003 

21.10.2004 
21.10.2008 

Construc ii, repara ii, între inere linii industriale de cale 
ferat , în execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Repara ii periodice i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Repara ii, între inere cl diri cu specific feroviar. 

23. BURSA  MOLDOVEI  S.A. 
IA I, B-dul INDEPENDEN EI Nr. 33, bl. C1-5, 
Jude ul IA I 
T/F: 0232/219.970       

AF 1908 
19.11.2003 

18.11.2004 
18.11.2008 

Produse peliculogene – chituri, grunduri, vopsele, 
emailuri i diluan i. 

24. CEREAL COM S.A. 
ALEXANDRIA, Sos. TR. M GURELE Nr. 1, 
Jude ul TELEORMAN 
T:0247/311.659 F:0247/313.443 

AF 1916  
21.11.2003 

20.11.2004 
20.11.2004 

Repara ii periodice i între inere curent  la linii CF 
industriale, în execu ie manual , f  sudarea inelor. 
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25. CLEAN TOTAL SRL 
IA I, Str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, et. 2,  
ap. 2, jude ul IA I 
T:0232/259.139; 262.794 M:0745/639.099 

AF 1872       
13.10.2003 

12.10.2004 
12.10.2004 

Repara ii periodice i între inere curent  a liniilor CF, în 
execu ie manual , f  sudarea inelor;                          
Decolmatare poduri, pode e, an uri i rigole de cale 
ferat , inclusiv defri area vegeta iei din zona de 
siguran  cf;      
Revopsirea tablierelor i construc iilor metalice cu 
specific feroviar. 

26. COMINEX AZ S.R.L. 
VÂN TORI-NEAM , comuna Vân tori-Neam , 
jude ul NEAM  
T: 0233/232.020    F: 0233/232.070  

AF 1893   Înlocuie te 
AF 778-R 

30.10.2003 

12.10.2003 
12.10.2005 

Articole tehnice din cauciuc. 

27. COMPANIA CONSTRUC II FEROVIARE S.A.  
PA CANI, str. G rii nr. 7, jude ul IA I 
M: 0744621286 

AF 1884     
27.10.2003 

26.10.2004 
26.10.2004 

Construc ii, refac ii, între inere linii CF, în execu ie 
mecanizat i manual ; 
Construc ii i repara ii poduri i pode e CF; 
Execu ia lucr rilor de ap ri i consolid ri 
terasamente CF; 
Construc ii, între inere, repara ii, moderniz ri, 
consolid ri cl diri cu specific feroviar, inclusiv 
instala iile aferente (exclusiv cele de gaze naturale); 
Construc ii, între inere, repara ii, moderniz ri instala ii 
SCB, TTR, IFTE. 

28. COMPANIA CONSTRUC II FEROVIARE S.A. 
POJORÂTA, str. PRINCIPAL  nr. 1046, 
jude ul SUCEAVA 
T:0232/412.333 

AF 1887  
Înlocuie te AF 1515 

28.10.2003 

21.10.2004 
21.10.2007 

Construc ii, între inere i repara ii linii CF, în execu ie 
manual i mecanizat  (exclusiv sudarea inelor); 
Construc ii, între inere i repara ii poduri i pode e CF, 
inclusiv revopsire tabliere metalice; 
Construc ii, între inere i repara ii cl diri cu specific 
feroviar; 
Ap ri i consolid ri terasamente CF; 
Prefabricate din beton, produse de balastier , confec ii 
metalice; 
Construc ii-montaj, repara ii i între inere instala ii SCB, 
TTR, IFTE. 

29. COMPANIA ROMPREST SERVICE  S.A. 
OTOPENI, os. BUCURE TI-PLOIE TI  
KM.16,5, Etaj 1, Jude ul ILFOV 
T:233.27.60  F:201.48.56 

AF 1947  
Înlocuie te AF 1175 

17.12.2003 

04.12.2004 
04.12.2006 

Salubrizare vagoane de c tori; 
Salubrizare sta ii c.f. i de metrou; 
Salubrizare vagoane restaurant, bar, bistro. 

30. COMPROIECT  92  S.A 
PLOIE TI, Str. Maramure , Nr. 12,  
Jude ul PRAHOVA 
T: 0244/518565 

AF 1941  
Înlocuie te AF 075 

15.12.2003 

14.12.2004 
14.12.2008 

Proiectare în domeniul infrastructurii feroviare. 

31. CONSIS PROIECT  S.R.L. 
BUCURE TI, Str. ZAMBILELOR, Nr. 6, Bloc 60, 
ANSAMBLUL RAMURI TEI, Sector 2 
T:210.96.91 F:210.90.08 

AF 1940 
15.12.2003 

14.12.2004 
14.12.2008 

Servicii de proiectare, arhitectur , asisten i 
consultan  tehnic i supervizare lucr ri (construc ii, 
modernizare, repara ii i între inere pentru transportul 
feroviar i cu metroul, a drumurilor i construc iilor cu 
specific feroviar, instala ii pentru construc ii i instala ii 
feroviare). 

32. CONSTANTIN GRUP  S.R.L. 
BUCURE TI, Sector 6, Aleea APELE VII, Nr.2B, 
Bl.310, Sc.3, Etj.1, Ap.24 
F:430.53.43 

AF 1913  
Înlocuie te AF 1546 

20.11.2003 

19.11.2004 
19.11.2008 

Între inere i repara ii linii de cale ferat  industrial  în 
execu ie manual  (exclusiv sudarea inelor). 

33. CONSTRUC II FEROVIARE  S.R.L.  
ONE TI, Str. G rii Nr. 7, Jude ul BAC U 
  

AF 1936  
Înlocuie te AF 064-R 

11.12.2003 

10.12.2004 
10.12.2008 

 Între inere curent  a liniei de cale ferat  în execu ie 
mecanizat ; 
 Repara ie periodic  a liniei de cale ferat  în execu ie 
mecanizat ; 
 Refac ii linii de cale ferat   în execu ie mecanizat  ; 
 Construc ii i repara ii poduri, pode e i viaducte de 
cale ferat ; 
 Construc ii i repara ii cl diri cu specific feroviar. 

34. CONSTRUC II FEROVIARE CRAIOVA  S.A. 
CRAIOVA, B-dul DECEBAL, Nr. 5-7,  
Jude ul DOLJ 
T:0251/414.073 F:0251/419.161 

AF 1943  
Înlocuie te AF 161-R 

16.12.2003 

15.12.2004 
15.12.2008 

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie mecanizat , f  sudarea inelor; 
Construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art  
(exclusiv tunele i galerii de metrou); 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Construc ii speciale cu specific feroviar i instala ii 
aferente. 

35. DARIA CONST S.R.L. 
NEGRE TI OA , str. Cornetului nr. 16/A, 
jude ul SATU MARE 
T: 0261/850.836    F: 0261/850.836 

AF 1877  
Înlocuie te AF 832 

20.10.2003 

18.07.2004 
18.07.2005 

Repara ii periodice i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Repara ii capitale linii de cale ferat  industriale, în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art  
(exclusiv tunele); 
Construc ii, consolid ri i ap ri terasamente CF; 
Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar, 
inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de gaze 
naturale); 
Protec ii anticorosive a tablierelor i a construc iilor 
metalice; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , inclusiv t ieri de vegeta ie; 
Sfori i frânghii cu utilizare feroviar . 
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36. DEMITROS  S.R.L.  
IA I, Str. PERJU Nr. 22, Jude ul IA I 
T:0723/893.104  F:0232/276.205 

AF 1932 
10.12.2003 

09.12.2004 
09.12.2008 

Lucr ri de repara ii ma ini electrice, transformatoare 
electrice, inductori, dispozitive electrice  i electronice. 

37. DODO S.R.L. 
ONE TI, str. Avântului nr. 15, jude ul BAC U 
T:0234/315.052   F:0234/315.051 

AF 1876  
Înlocuie te AF 1565 

20.10.2003 

09.08.2004 
09.08.2004 

Repara ii periodice i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Repara ii capitale linii de cale ferat  industriale, în 
execu ie manual , f  sudarea inelor;                              
Construc ia, repara ia i între inerea cl dirilor cu 
specific feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia 
celor de gaze naturale); 
Protec ii anticorosive la tabliere i construc ii metalice. 

38. ECOMAN  S.R.L.   
CHITILA, Str. T. Vladimirescu, Nr. 71,  
Jude ul ILFOV 
T/F:490.03.50 

AF 1945   
16.12.2003 

15.06.2004 
15.06.2004 

Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie. 

39. ELECTROTEHNICA SA 
BUCURE TI - Str. Lujerului Nr.42,Sector 6 
T:4133355  F:4131380 

AF 1860  
Înlocuie te AF 140-R 

01.10.2003 

19.07.2004 
19.07.2004 

Motoare, generatoare i transformatoare electrice; 
Echipamente electrice pentru motoare i vehicule. 

40. EMLIN INVESTMENTS   S.R.L.  
BUCURE TI,  Intr. BUTURUGENI  Nr. 4, Bl. 
P1D, Et. 8, Ap. 36, Sector 5 
T:345.40.03 F:345.14.74 

AF 1918  
Înlocuie te AF 044-R 

25.11.2003 

24.11.2004 
24.11.2008 

Produse chimice: detergen i, s punuri, adezivi, antigel, 
lichid de frân , vopsele, lacuri, grunduri, diluan i. 

41. ENERGOBIT  S.R.L 
CLUJ NAPOCA, str. Donath nr. 182, 
jude ul CLUJ 
T/F: 0264/207.555 

AF 1891 
30.10.2003 

29.10.2004 
29.10.2008 

Echipamente de transformare, distribu ie, comand i 
sur  a energiei electrice pentru instala iile de medie 

i joas  tensiune; 
Sisteme i echipamente de iluminat. 

42. EURO CONSTRUCT  S.A. 
CONSTAN A, Str. Justi iei Nr. 20,  
Jude ul CONSTAN A 
T:0241/545.491    F:0241/551.475 

AF 1902   
Înlocuie te AF 1682 

13.11.2003 

12.11.2004 
12.11.2008 

Construc ii, repara ii i între inere a cl dirilor cu specific 
feroviar, inclusiv a instala iilor aferente (cu excep ia 
celor de gaze naturale); 
Construc ii, repara ii i între inere linii CF, în execu ie 
manual i/sau mecanizat , f  sudarea inelor;  
Construc ii, consolid ri i ap ri terasamente CF; 
Vopsitorii anticorosive în domeniul infrastructurii 
feroviare; 
Construc ii-montaj instala ii SCB, TTR i IFTE;                                            
Salubrizare sta ii i incinte CF; 
Salubrizar vagoane c tori; 

ieri de vegeta ie în zona de siguran  CF. 

43. FEROVIA PREST S.A.  
IA I, os. Na ional  nr. 5, jude ul IA I 
M: 0744708263 

AF 1882  
27.10.2003 

26.10.2004 
26.10.2004 

Salubrizare sta ii CF; 
Construc ii, între inere, repara ii, moderniz ri, 
consolid ri cl diri cu specific feroviar, inclusiv 
instala iile aferente (exclusiv cele de gaze naturale). 

44. GENA ELECTRIC S.R.L.  
BUCURE TI, Sector 4, str. TURNU M GURELE       
nr. 1, bl. C3, Etj. 9, Ap. 35 
T/F:492.06.89 

AF 1903       
14.11.2003 

13.11.2004 
13.11.2004 

Repara ii ma ini electrice de mare i mic  putere, de 
curent alternativ i curent continuu. 

45. GEOROM INTERNA IONAL  S.A 
BUCURE TI, B-dul FERDINAND, Nr. 90, Sect. 2 
T:252.57.27 F:252.57.29 

AF 1955  
Înlocuie te AF 018-R 

22.12.2003 

21.12.2004 
21.12.2008 

Subtravers ri linii de cale ferat  cu instala ii de foraj 
orizontal; 
Construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art  
(exclusiv tunele); 
Construc ii, consolid ri i ap ri terasamente CF; 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , inclusiv t ieri de vegeta ie; 
Construc ii, repara ii i între inere pasaje, peroane, 
copertine, cheiuri i rampe CF, 
Consultan  tehnic i inspec ie de antier; 
Studii i investiga ii geologice, geotehnice i geofizice 
pentru lucr ri feroviare. 

46. GLASINVEST  S.R.L 
CLUJ-NAPOCA, Str. BYRON Nr. 6/A, Ap.13, 
Jude ul CLUJ 
T/F:0264/425.108 

AF 1933  
Înlocuie te AF 1438 

10.12.2003 

09.12.2004 
09.12.2008 

Lucr ri în zona de protec ie i siguran  a c ii 
(defri ri, decolmat ri, etc); 
Subtravers ri linii de cale ferat ; 
Construc ii, între inere, repara ii linii CF industriale în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Construc ii, între inere, repara ii poduri i pode e CF; 
Între inere curent i repara ii periodice linii CF în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Construc ii, ap ri i consolid ri terasamente CF. 

47. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A.  
BUCURE TI, Calea Victoriei nr. 114, sector 1 
T/F: 212.78.87 

AF 1866   
Înlocuie te AF 1480 

08.10.2003 

07.10.2004 
07.10.2008 

Între inere, repara ii linii CF, în execu ie manual  
(exclusiv sudarea inelor). 

48. GUMEC SERVICE S.R.L. CLUJ NAPOCA 
FILIALA JIBOU 
JIBOU, str. Plopilor nr. 10, jude ul S LAJ 
T/F: 0264/431.724 

AF 1889  
Înlocuie te AF 1067 

29.10.2003 

28.10.2004 
28.10.2008 

Revizii, repara ii i între inere material rulant cu 
ecartament de 760, 1435 i 1524 mm;Rntre inere 
curent i Repara ii periodice linii de cale ferat  în 
execu ie manual , f  sudarea inelor; 
Refac ii linii de cale ferat  industriale în execu ie 
manual , f  sudarea inelor. 
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49. HIDROSIB S.A. 
SIBIU, str. tefan cel Mare, nr. 193,  
jude ul SIBIU 
T:0269/214.060     F:026/216.429 

AF 1894   
Înlocuie te AF 1399 

31.10.2003 

30.10.2004 
30.10.2008 

piese turnate din aliaje neferoase i font  (inclusiv 
sabo i de frân );                                                                    
tratamente termice pentru piese realizate din aliaje 
feroase i neferoase. 

50. IMSAT-CUADRIPOL S.A. 
BRA OV, Str. Fanionului Nr.30,  
Jude ul BRA OV 
T:0268/322.075 F:0268/328.625 

AF 1914  
Înlocuie te AF 1498 

21.11.2003 

20.11.2004 
20.11.2008 

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i între inere 
pentru: 
· Instala ii de semnalizare, canalizare  i bloc (SCB); 
· Instala ii de telecomunica ii (TTR); 
· Instala ii fixe de trac iune electric  (IFTE). 

51. INSTITUTUL DE CERCET RI I PROIECT RI 
MINIERE S.A.  
PETRO ANI, str. Mihai Viteazu nr. 3, 
 jude ul HUNEDOARA 
T:0254/541.463    F:0254/542.158 

AF 1879  
24.10.2003 

23.10.2004 
23.10.2004 

Activit i de proiectare, inginerie, urbanism i alte 
servicii tehnice. 

52. INTRACOM  CONSTRUCT S.A. 
BUCURE TI, str. Fabrica de Glucoz  nr. 17,       
Sectorul 2 
  

AF 1895   
Înlocuie e AF 1146 

31.10.2003 

30.10.2004 
30.10.2008 

Montaj instala ii de telecomunica ii; 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala iile aferente (cu excep ia celor 
de gaze naturale); 
Construc ii, consolid ri terasamente cale ferat i 
ap ri de maluri; 
Protec ie anticorosiv  la tabliere i confec ii metalice; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , defri are i t ieri de vegeta ie. 

53. ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZ RI 
I AUTOMATIZ RI FEROVIARE S.A. 

BUCURE TI, Calea GIULE TI, Nr. 14, Sector 6 
T:222.36.42    F:222.37.71 

AF 1948  
Înlocuie te AF 043-R 

18.12.2003 

17.12.2004 
17.12.2008 

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.  

54. KANERA COM  S.R.L 
CRAIOVA, Calea BUCURE TI, bloc 8, scara 1, 
ap.1, Jude ul DOLJ 
T/F: 0251/542.968 

AF 1899   
Înlocuie te AF 1782 

11.11.2003 

26.09.2004 
26.09.2004 

Repara ii i între inere linii CF, în execu ie manual  
(f  sudarea inelor); 
Salubrizare sta ii CF; 
Sudur  aluminotermic  a inelor CF i a reperelor de 
rulare ale aparatelor de cale; 
Recondi ionare joante izolante lipite; 
C+M, repara ii i între inere instala ii SCB, ELF. 

55. KEVEL S.R.L. 
TIMI OARA, Str. ULPIA TRAIANA, Nr. 63, 
Jude ul TIMI  
T: 0723/363.396    F:0256/223.181 

AF 1911  
20.11.2003 

19.11.2004 
19.11.2004 

Studii i investiga ii geologice, topometrice, de 
cadastru i cartografie pentru domeniul feroviar; 
Dezinsec ie i deratizare; 
Salubrizarea sta iilor de cale ferat i a vagoanelor de 

tori; 
Repara ii i între inere cl diri cu specific feroviar (cu 
excep ia celor de gaze naturale). 

56. LINII CF DRUMURI I PODURI  S.R.L.  
PITE TI, B-dul REPUBLICII, Bloc D5a, Scara A, 
Ap. 2, Jude ul ARGE  
T/F:0248/220.926 

AF 1956  
Înlocuie te AF 917 

22.12.2003 

30.11.2004 
30.11.2004 

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat  în 
execu ie mecanizat /manual , f  sudarea inelor; 
Construc ii, repara ii i între inere lucr ri de art  
(exclusiv tunele); 
Construc ii, consolid ri i ap ri terasamente CF; 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Subtravers ri linii de cale ferat  cu instala ii de foraj 
orizontal i prin s tur  deschis ; 
Recondi ion ri de traverse din beton armat; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , inclusiv t ieri de vegeta ie; 
Construc ii – montaj trasee pentru telecomunica ii 
feroviare; 
Construc ii, repara ii i între inere pasaje, peroane, 
copertine, cheiuri i rampe CF; 
Consultan  tehnic i inspec ie de antier. 

57. LOCOMOTIVA S.R.L. 
SIBIU, Str. SIRETULUI Nr. 10, Ap. 2,  
Jude ul SIBIU 
T:0269/444.694 

AF 1923  
02.12.2003 

01.12.2004 
01.12.2004 

Salubrizare vagoane c tori. 

58. LUCR RI DE SUDUR  LINII DE C I FERATE 
“SUDAREC”  S.A. 
BUCURE TI, P- a G rii de Nord, Nr. 1-3, Sect. 1 
T/F:222.94.21  

AF 1951  
Înlocuie te AF 1521 

22.12.2003 

28.10.2004 
28.10.2007 

Proiectarea, construc ia i refacerea c ii f  joante; 
Recondi ionarea inelor CF, subansamble aparate de 
cale, material metalic m runt i traverse din beton i 
lemn; 
Joante izolante lipite, cupoane de tranzi ie, dibluri din 
lemn i pl cu e din polietilen  pentru  traverse CF; 
Montarea pe traverse a aparatelor de cale; 
Construc ii, repara ii, consolid ri i între inere cl diri cu 
specific feroviar, cu instala iile aferente (cu excep ia 
celor de gaze naturale); 
Construc ii, repara ii, între inere peroane, pasaje, 
copertine, rampe, cheiuri i drumuri de acces; 
Construc ii i montaj trasee pentru instala ii feroviare; 
Construc ii, consolid ri terasamente CF i ap ri de 
maluri; 
Repara ii utilaje de mecanizare u oar i confec ionare 
scule i dispozitive tip “CFR” i pentru sudura 
aluminotermic  (panouri paraz pezi, scule cu ac ionare 
manual , eclise curbate i de racordare, creuzete, 
forme); 
Repara ii curente i revizii tehnice la instala iile de 
sudur  mobile/fixe i materialul rulant; 
Protec ii anticorozive la structuri metalice; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, drenuri i t ieri de 
vegeta ie; 
Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat  în 
exec ie mecanizat /manual . 
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59. MARIDAN GRUP S.R.L 
BRA OV, Str. Turnului Nr.5, Jude ul BRA OV 
T/F:0268/426.286 

AF 1904 
18.11.2003 

17.11.2004 
17.11.2008 

Fabricarea de piese de schimb pentru material rulant, 
implicate în siguran a circula iei. 

60. MBV CONSTRUCT SRL 
CLUJ NAPOCA, str. Donath nr. FN, jud. CLUJ 
T/F:0264/434.629; 597.057 

AF 1865 
07.10.2003 

06.10.2004 
06.10.2008 

Între inere, repara ii linii CF, în execu ie manual , f  
sudarea inelor. 

61. MEDRO  S.A.   
DROBETA-TR.SEVERIN, Str. PADES, Nr. 2,  
Jude ul MEHEDIN I 
T/F:0252/316.047      0252/315.286 

AF 1938 
13.12.2003 

12.12.2004 
12.12.2008 

Componente i subansambluri pentru material rulant. 

62. METAL-SAN  S.R.L.   
DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. WALTER 

CINEANU, Nr. 7, Bloc T5, Scara 1, Etj.4, 
Ap.20,  Jude ul MEHEDIN I 
T/F:0252/319.442 

AF 1953  
22.12.2003 

21.12.2004 
21.12.2004 

Piese i subansambluri fabricate prin prelucr ri 
mecanice pentru material rulant. 

63. MOLDOCONSULTING S.A.  
IA I, os. Na ional  nr. 5, jude ul IA I 
T/F:0232/412.333         M: 0742892973 

AF 1883  
27.10.2003 

26.10.2004 
26.10.2003 

Construc ii, între inere, repara ii, moderniz ri, 
consolid ri cl diri cu specific feroviar, inclusiv 
instala iile aferente (exclusiv cele de gaze naturale); 
Proiectare, consultan i expertize în domeniul 
construc iilor feroviare; 
Studii topo/geo în domeniul feroviar. 

64. MULTISERVICE G&G S.R.L. 
PLOIE TI, str. Dealul cu Piatr  nr. 1, bl. 29, sc. 
F, ap. 109, jude ul PRAHOVA 
T/F:0244/552.858        M: 0744381748 

AF 1881  
Înlocuie te AF 1520  

27.10.2003 

26.10.2004 
26.10.2008 

Repara ii i între inere a cl dirilor cu specific feroviar, 
inclusiv a instala iilor aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); vopsitorii anticorosive; 
Cur ire interioar  a vagoanelor cistern ; 
Repara ii i între inere a liniilor CF, în execu ie 
manual ; 
Construc ii-montaj trasee de telecomunica ii feroviare;        

ieri de vegeta ie pentru asigurarea gabaritului de 
liber  trecere i a vizibilit ii semnalelor. 

65. OLTCARN CONSTRUCT   S.A.  
RÂMNICU VÂLCEA,  Str. Stolniceni  Nr. 47, 
Jude ul VÂLCEA 
T:0250/736.704     F:0250/730.120 

AF 1919 
26.11.2003 

25.11.2004 
25.11.2008 

Construc ii, repara ii între inere cl diri cu specific 
feroviar i instala ii aferente (exclusiv gaze naturale); 
Construc ii, repara ii, între inere, lucr ri de art ;                  
Construc ii, ap ri i consolid ri terasamente de cale 
ferat . 

66. OMEGA PRODCOM IMPEX  S.R.L. 
BUCURE TI, B-dul REGINA ELISABETA nr. 71, 
Parter, Ap.2, sector 5, 
T/F:314.44.59 

AF 1896  
Înlocuie te AF 148 

04.11.2003 

03.11.2004 
03.11.2008 

Proiectare în domeniul construc iilor feroviare: 
·  subtravers ri linii CF; 
·  linii de cale ferat ; 
·  construc ii, consolid ri i ap ri terasamente. 

67. OVIEDO S.R.L.  
CLUJ-NAPOCA, Calea TURZII, Nr. 164 A, 
Jude ul CLUJ 
T/F:0264/450.277 

AF 1928    
08.12.2003 

07.12.2004 
07.12.2004 

Construc ii, între inere, repara ii linii CF în execu ie 
mecanizat  f  sudarea inelor; 
Construc ii, ap ri i consolid ri terasamente CF. 

68. PETROUTILAJ  S.A.  
Com. POIANA CÂMPINA,  
Str. PRINCIPAL  Nr. 1, Jude ul PRAHOVA 
T:0244/351.151 F:0244/351.871 

AF 1931  
Înlocuie te AF 824-R 

09.12.2003 

08.12.2004 
08.12.2008 

Repara ii planificate material rulant; 
Repara ii de subansambluri pentru material rulant; 
Fabricarea de subansambluri pentru generator de 
abur, tip GAT 08/ S2. 

69. PREST CONSTRUCT SRL 
VAMA str. Olarilor nr. 18, jud. SATU MARE 
T/F:0261/854.855 

AF 1863      
06.10.2003 

05.10.2004 
05.10.2004 

Între inerea zonei aferente c ii ferate, decolmat ri 
an uri, defri ri vegeta ie;                                                             

Revopsirea tablierelor metalice, vopsitorie anticorosiv  
a grinzilor i stâlpilor de sus inere a traseelor IFTE. 

70. PROMAT  S.R.L. 
CRAIOVA, Str. FRA II GOLE TI, Bloc K28, 
Scara 1, Ap. 4, Jude ul DOLJ 
T: 0251/451.373     F:0251/431.465 

AF 1946  
Înlocuie te AF 015-R 

17.12.2003 

16.12.2004 
16.12.2008 

Fabrica ie de echipamente electronice, electrotehnice 
i electromecanice pentru materialul rulant. 

71. RECMAS S.A. 
RO IORII DE VEDE, str. Oltului nr. 61, 
jude ul TELEORMAN 
T: 0247/466.401; F:0247/466.547 

AF 1870 
13.10.2003 

12.10.2003 
12.10.2008 

Piese de schimb pentru material rulant. 

72. REHAU POLYMER S.R.L. BUCURE TI 
BUCURE TI - Str. Stirbei Vod , nr. 95, bl. 25B, 
sc. 1, ap. 18, sector 1 
T/F:264.51.80; 266.51.81 

AF 1964  
Înlocuie te AF 1384 

06.10.2003 

04.09.2004 
04.09.2007 

Comercializare produse geosintetice, tubulatur i 
mine PE i PVC.  

73. RELOC  S.A. 
CRAIOVA, B-dul DECEBAL, Nr. 109,  
Jude ul DOLJ 
T:0251/438.754 F:0251/437.854 

AF 1939  
Înlocuie te AF 1197 

15.12.2003 

14.12.2004 
14.12.2008 

Repara ii planificate i moderniz ri pentru locomotive 
electrice i diesel electrice; 
Fabricare i reparare de piese de schimb pentru 
materialul rulant. 

74. REMODIS S.R.L.  
CLUJ NAPOCA, str. Gorunului nr. 4/4, jud. CLUJ 
T: 0264/448.709        F:0264/448.079 

AF 1861  
Înlocuie te AF 1260 

01.10.2003 

30.09.2004 
30.04.2008 

Revizii periodice i repara ii accidentale la locomotivele 
diesel hidraulice. 

75. REVAMAR  CFR  BT  S.A. - component  a  
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR 
S.A 
BUCURE TI, Sectorul 1, Str. COP A MICA 
T:222.37.27 F:222.24.61 

AF 1959  
Înlocuie te AF 1699 

31.12.2003 

30.12.2004 
30.12.2008 

Repara ii i moderniz ri vagoane de marf ; 
Fabrica ie, recondi ion ri subansamble de piese de 
schimb pentru vehicule feroviare. 

76. REX ROM & P.G.D. S.R.L 
MOR RE TI, Jude ul ARGE  
T:0722/431.722 F:0250/739.907 

AF 1917  
Înlocuie te AF 1116 

24.11.2003 

24.09.2004 
24.09.2006 

Fabricarea de eclise izolante din lignofol tip B; 
Impregnarea lemnului cu antiseptici uleio i la presiune 
atmosferic  (traverse i dibluri din lemn utilizate la 
liniile de cale ferat  industriale). 
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77. ROGER-GIL  S.R.L.  
CHEVERESU MARE, Nr. 189, Jude ul TIMI  
T/F:0256/218158 

AF 1927  
Înlocuie te AF 011-R 

08.12.2003 

07.12.2004 
07.12.2008 

Salubrizare vagoane c tori. 

78. ROMBAT  S.A. 
BISTRI A, Str. Drumul Cet ii, Nr. 6,  
Jude ul BISTRI A 
T:0263/234.011     F:0263/234.010 

AF 1957  
Înlocuie te AF 114-R 

23.12.2003 

30.12.2004 
30.12.2008 

Fabrica ie baterii de acumulatori. 

79. ROVA  S.A. - component  a S.C. COMPANIA 
DE TRANSPORT FEROVIAR S.A. 
RO IORI DE VEDE, Str. UZINEI, Nr. 1,                  
Jude ul TELEORMAN 
T:0247/466.858 F:0247/460.351 

AF 1958  
Înlocuie te AF 1724 

31.12.2003 

30.12.2004 
30.12.2008 

Proiectare, repara ii i moderniz ri vagoane de marf  
i c tori; 

Proiectare, fabrica ie i repara ie subansamble de 
piese de schimb pentru materialul rulant feroviar. 

80. SARMIS S.R.L. 
BAC U, str. Alexei Tolstoi nr. 67, jude ul BAC U 
T/F: 0234/172.625        

AF 1892   
Înlocuie te AF 1538 

30.10.2003 

02.11.2004 
01.11.2005 

Construc ia, repara ia i între inerea liniilor CF în 
execu ie mecanizat  (exclusiv sudarea inelor); 
Protec ia anticorosiv i vopsitorie la poduri i alte 
construc ii metalice pentru calea ferat ; 
Construc ii-montaj, repara ii i între inere instala ii SCB, 
TTR i IFTE; 
Construc ii, repara ii i între inere poduri, pode e i 
lucr ri de art ; 
Construc ii, repara ii, consolid ri, moderniz ri i 
între inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv a 
instala iilor aferente (cu excep ia celor de gaze 
naturale); 

ieri de vegeta ie i decolmat ri. 
81. SIMAVEX S.R.L. 

PA CANI, str. Grigore Ureche nr. 15A, 
jude ul IA I 
T/F:0232/766.380 

AF 1873    1AN 
13.10.2003 

12.10.2004 
12.10.2004 

Repara ii cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile 
aferente; 
Lucr ri de între inere i refac ii linii CF, în execu ie 
manual ;  
Construc ii, ap ri i consolid ri terasamente CF, 
inclusiv defri ri, decolmat ri;                                               
Vopsitorie anticorosiv  la lucr ri de art i instala ii CF. 

82. SINTOPLAST S.R.L. 
CRAIOVA, Str. LIBERT II, Nr. 5, Jude ul DOLJ 
T/F:0251/411.762 

AF 1949 
18.12.2003 

17.12.2004 
17.12.2008 

Fabricarea produselor din cauciuc. 

83. SNTFC „CFR C TORI” S.A.  –  
RTFC TIMI OARA 
REVIZIA DE VAGOANE TIMI OARA  
TIMI OARA, Str. G RII Nr. 2A, Etj.1,  
Jude ul TIMI  
T/F: 0256/499.976 

AF 1937  
Înlocuie te AF 1385 

11.12.2003 

27.05.2004 
27.05.2007 

Repara ii accidentale la vagoane CF; 
Repara ii piese de schimb pentru vagoane CF ; 
Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire, în tranzit); 
Prelungirea termenului de RP la vagoane de c tori. 

84. SNTFC „CFR C TORI” S.A. –  
R.T.F.C. CONSTAN A  
REVIZIA DE VAGOANE CONSTAN A 
CONSTAN A, Aleea Alb strelelor, nr. 10, et. 1, 
jude ul CONSTAN A 
F: 0241/532.591 

AF 1867 
09.10.2003 

31.01.2004 
31.01.2007 

Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire, în tranzit); 
Repara ii accidentale la vagoanele CF;                               
Preg tirea radical  a vagoanelor de c tori. 

85. SNTFC „CFR C TORI” S.A. –  
R.T.F.C. CONSTAN A  
REVIZIA DE VAGOANE MANGALIA 
CONSTAN A, Aleea Alb strelelor, nr. 10, et. 1, 
jude ul CONSTAN A 
F: 0241/532.591 

AF 1868 
09.10.2003 

31.01.2004 
31.01.2007 

Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire, în tranzit); 
Repara ii accidentale la vagoanele CF;                               
Preg tirea radical  a vagoanelor de c tori. 

86. SNTFM „CFR MARF ” S.A. –  
SUCURSALA CLUJ 
REVIZIA DE VAGOANE SATU MARE SUD 
SATU MARE, Str.  Dinu  Lipatti Nr. 26,   
Jude ul SATU MARE 
T/F:0261/769.936 

AF 1920  
Înlocuie te AF 1102 

26.11.2003 

12.09.2004 
12.09.2006 

Repara ii accidentale la vagoane CF; 
Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire, în tranzit). 

87. SNTFM „CFR MARF ” S.A. –  
SUCURSALA IA I 
REVIZIA DE VAGOANE SUCEAVA 
SUCEAVA, Str. Nicolae Iorga Nr. 7, Jude ul 
SUCEAVA  

AF 1915  
Înlocuie te AF 1536 

21.11.2003 

15.06.2004 
15.06.2006 

Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire în transit). 

88. SNTFM CFR MARF  S.A. – 
SUCURSALA IA I  
REVIZIA DE VAGOANE SOCOLA 
IA I, Str.M.Sturza nr.3 
F: 0232/218.211       F: 0232/218.216 

AF 1871  
Înlocuie te AF 1032 

13.10.2003 

15.06.2004 
15.06.2006 

Revizii intermediare i repara ii accidentale la vagoane 
CF;  
Repara ii piese de schimb pentru vagoane CF;                 
Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF. 

89. SNTFM CFR MARF  S.A. – 
SUCURSALA TIMI OARA  
REVIZIA DE VAGOANE CURTICI 
CURTICI, str. G rii nr. 1, jude ul ARAD 
T/F: 0257/465.594 

AF 1869  
Înlocuie te AF 1128 

10.10.2003 

12.10.2004 
12.10.2008 

Revizii tehnice la trenuri în sta ii CF (la compunere, la 
sosire, în tranzit). 

90. SOCIETATEA COMERCIAL  DE REPARA II I 
SERVICII „TERMOSERV TURCENI”  S.A. 
TURCENI, Str. UZINEI Nr.1, Jude ul GORJ 
T:0253/334.044       F: 0253/334.148 

AF 1909   
19.11.2003 

18.11.2004 
18.11.2004 

Între inere curent i repara ii locomotive;  
Între inere i repara ii CF în execu ie manual . 
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91. SOCIETATEA COMERCIAL  LUCR RI DE 
ÎNTRE INERE, REPARA II I CONSTRUC II 
DE UTILAJE DE CALE FERATE 
SIRCUC TIMI OARA S.A.  
TIMI OARA, Str. G RII, Nr.2, Jude ul Timi  
T/F:0256/496.865; M:0273528655 

AF 1900 
11.11.2003 

10.11.2004 
10.11.2008 

Utilaje ilaje de mic  mecanizare pentru între inerea, 
repararea i construc ia liniilor CF. 

92. SOCIETATEA COMERCIAL  PENTRU 
SERVICII DE MENTENANA  A RE ELEI 
ELECTRICE DE TRANSPORT „SMART” S.A. 
Bucure ti, Sector 1, B-dul General Gheorghe 
Magheru Nr. 33 
T: 303.59.61       F: 303.58.60 

AF 1905   
18.11.2003 

17.11.2004 
17.11.2004 

Proiectare construc ii-montaj, punere în func iune, 
repara ii i între inere (revizii tehnice, inclusiv vopsitorii, 
acoperiri anticorosive, defri ri) pentru instala ii i 
echipamente electrice  ELF, IFTE, TTR (inclusiv fibr  
optic  ) i SCB (inclusiv echipamente de m sur i 
monitorizare DISPECER). 

93. SOFTRONIC S.R.L.  
CRAIOVA, Str. UNIRII Nr. 37, Jude ul DOLJ 
T/F:0251/414.822 

AF 1924  
Înlocuie te AF 1245 

03.12.2003 

02.12.2004 
02.12.2008 

Proiectarea i fabricarea de echipamente electronice 
de m sur , înregistrare, control i ac ion ri electrice 
pentru material rulant; 

tanduri de încerc ri i verific ri pentru echipamente 
electronice de material rulant; 
Repara ii i moderniz ri material rulant; 
Servicii de asigurare a service-ului pentru 
echipamente, tanduri i moderniz ri ale materialului 
rulant. 

94. SORESINA PROD S.R.L. 
BUCURE TI, Str. Olteni ei Nr.238, Sector 4 
T/F: 332.20.33 

AF 1907   
Înlocuie te AF 916 

18.11.2003 

17.11.2004 
17.11.2008 

Repara ii periodice, între inere curent  linii CF în 
execu ie manual , f  sudarea inelor;  
Subtravers ri linii CF; 
Confec ii metalice (scule pentru lucr ri la linii CF). 

95. SPECON S.R.L. 
IA I str. Pompei nr. 12, jude ul IA I 
T/F:0232/210.281 

AF 1874  
Înlocuie te AF 211-R 

13.10.2003 

15.08.2004 
15.08.2004 

Repara ii capitale a liniilor de cale ferat , în execu ie 
manual , f  sudarea inelor;                                                     
Între inere i repara ii periodice a liniilor de cale ferat , 
în execu ie manual , f  sudarea inelor. 

96. STA II DE SP LARE VAGOANE CISTERN  
CFR  
S.S.V.A.C.  S.A.  
PLOIE TI, Str. GHIGHIULUI Nr. 51,  
Jude ul PRAHOVA 
T/F:0244/575.391 

AF 1950  
Înlocuie te AF 388-R 

19.12.2003 

23.11.2004 
23.11.2004 

Cur are i sp lare la interior a vagoanelor cistern . 
Salubrizare vagoane de c tori. 

97. TEHNO CONSTRUCT S.R.L.  
CONSTAN A, Str. tefan cel Mare Nr. 47, bl. 
M7, Sc.B, Etj. 3, Ap.19, Jude ul CONSTAN A 
T/F: 0241/517.444; 0241/613.975 

AF 1935  
Înlocuie te AF 464-R 

11.12.2003 

21.01.2004 
21.01.2005 

Construc ii, repara ii i între inere linii CF, în execu ie 
manual  /mecanizat , exclusiv sudarea inelor. 

98. TIBOB TRANS  S.R.L.  
BRA OV, Str. Fund tura H rmanului Nr. 2,  
Bl. 2 A, Ap. 9, Jude ul BRA OV 
T/F:268/335.362 

AF 1926  
Înlocuie te AF 1612 

03.12.2003 

24.01.2005 
24.01.2008 

Între inere i revizii planificate la locomotive diesel; 
Revizii planificate (RIF, RR, PTRP) i repara ii 
accidentale la vagoane de marf . 

99. UNIFAST S.R.L. 
TEIU , Str. CLO CA Nr. 2, Jude ul ALBA 
T/F:0258/851.178 

AF 1922  
Înlocuie te AF 147-R 

02.12.2003 

01.12.2004 
01.12.2008 

Salubrizare sta ii c.f.; 
Salubrizare vagoane c tori. 

100. VALAHORUM S.A. 
URZICENI, Sos. Buz ului Nr. 50,  
Jude ul IALOMI A 
T/F:0243/255.152 

AF 1898  
Înlocuie te AF 761 

10.11.2003 

09.11.2004 
10.11.2008 

Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale). 

101. VATRICI  FER S.R.L.   
BR ILA, Calea C RA ILOR, Nr. 319, Bl. B1, 
Scara 4, Etj.4, Ap.135,  Jude ul BR ILA 
T/F: 0239/680.275 

AF 1942  
16.12.2003 

15.12.2004 
15.12.2004 

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat  în 
execu ie mecanizat /manual , f  sudarea inelor; 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Consolid ri terasamente i ap ri de maluri; 
Subtravers ri linii de cale ferat  cu instala ii de foraj 
orizontal; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , inclusiv t ieri de vegeta ie; 
Protec ie anticorosiv  la tabliere i confec ii metalice. 

102. VIA SERV CONSTRUCT S.R.L 
BUCURE TI, b-dul Camil Ressu nr. 53, bl. H14, 
sc. 3, ap. 52 
T/F: 222.17.37 

AF 1888  
Înlocuie te AF 1535 

29.10.2003 

01.11.2004 
01.11.2007 

Construc ii, repara ii i între inere linii de cale ferat , în 
execu ie mecanizat  / manual  f  sudarea inelor; 
Construc ii, consolid ri terasamente cale ferat i 
ap ri maluri; 
Construc ii, repara ii i între inere cl diri cu specific 
feroviar, inclusiv instala ii aferente (cu excep ia celor de 
gaze naturale); 
Recondi ion ri traverse din beton armat precomprimat; 
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri de 
cale ferat , defri are i t ieri de vegeta ie; 
Construc ii, montaj, repara ii i între inere instala ii SCB 
i TTR; 

Construc ii i repara ii pasaje, peroane, copertine, 
cheiuri, platforme i rampe în zona CF; 
Consultan  tehnic i inspec ie de antier; 
Protec ie anticorosiv  la tabliere i confec ii metalice. 

 
Lista agen ilor economici c rora li s-au suspendat autoriza iile de furnizori feroviari 

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 pentru nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 
 

Nr.  
crt. 

Agent economic Serie i nr. autoriza ie/ 
Data emiterii 

Data suspend rii 

1. ARCOM S.A. BUCURE TI 1257/01.03.2003 15.12.2003 
2. AUTOCARGO 2000 S.R.L. BUCURE TI 1326/15.04.2002 12.11.2003 
3. CONTRASIMEX-B .S.A. PLOIE TI 1220/28.01.2002 14.11.2003 
4. GEOTER PROIECT S.R.L. PITE TI 1231/06.02.2002 05.11.2003 
5. INTERPLAST 3 M CONSTRUC II S.R.L. CLUJ-NAPOCA 1610/20.01.2003 03.12.2003 
6. MULTIPREST SERVICE S.R.L. BAL  AF 1306/01.04.2002 12.11.2003 
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7. NEMETALIFERE HARGHITA S.A. 
CARIERA TOLVAJOS MIERCUREA CIUC 

1415/17.06.2002 15.12.2003 

8. PLEVNA COMAN S.R.L. SIGHETU MARMA IEI 1604/09.01.2003 19.11.2003 
9. POLICOLOR S.A. BUCURE TI 479-R/07.06.2001 09.12.2003 
10. SIELTE ROMANIA S.A. BUCURE TI 1668/21.03.2003 15.12.2003 

 
Lista agen ilor economici c rora li s-au retras autoriza iile de furnizori feroviari 

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 pentru nerespectarea prevederilor OMT 290/2000 
 

Nr.  
crt. 

Agent economic Serie i nr. autoriza ie/ 
Data emiterii 

Data retragerii 

1. CONSTRUC II FEROVIARE DR. TURNU SEVERIN 269-R/10.06.2002 14.11.2003 
2. DEMITROS S.R.L. IA I 612-R/29.06.2001 22.10.2003 
3. ELECTROCONSTRUC IA ELCO S.A. CONSTAN A 1322/15.04.2002 15.12.2003 
4. EUROPREN S.R.L. MOTRU 1009/21.05.2001 28.11.2003 
5. GAL WEST-INSTAL S.R.L. TIMI OARA 1665/17.03.2003 08.10.2003 
6. GRUPUL DE INSTALA II I CONSTRUC II S.A. IA I 1566/26.11.2002 02.10.2003 
7. HAFA S.R.L. CLUJ-NAPOCA 1133/12.10.2001 16.12.2003 
8. HITROM S.A. VASLUI 1469/02.09.2002 10.12.2003 
9. IFCO S.A. CONSTAN A 1183/08.12.2001 05.12.2003 
10. NEMETALIFERE HARGHITA S.A. 

CARIERA VO LOBENI MIERCUREA CIUC 
1414/17.06.2002 15.12.2003 

11. PRIMUL MERIDIAN S.R.L. SLATINA 1221/29.01.2002 19.11.2003 
12. ROMFIN GRUP S.R.L. IA I 891/12.02.2001 21.11.2003 
13. ROMFIN S.R.L. IA I 892/12.02.2001 19.11.2003 
14. ROMFIN TRADE S.R.L. IA I 890/12.02.2001 19.11.2003 
15. UTIL TRANS S.A. IA I 1036-R/11.11.2002 21.11.2003 
16. UTILTRANS S.A. CONSTAN A 1485/19.09.2002 20.10.2003 

 
Lista agen ilor economici care au ob inut certificate de omologare tehnic  feroviar  eliberate 

de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
agentului economic furnizor 

Clasa 
de risc 

Certificat de omologare 
 OT nr. / Data emiterii 

Valabilitate 

Denumirea 
produselor i/sau serviciilor feroviare 

1. ARIS S.A. ARAD 1A 694/09.12.2003 
08.12.2004 

Corpul si capacele cutiei de osie, din fonta nodulara, utiliyate la boghiurile tip 
Y32R 

2. ASAM S.A. IASI  1A 650/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Taler desen nr. TAF - 07.01.01.01 

1A 651/17.11.2003 
16.11.2003 

Taler desen nr. TAF - 07.01.01.02 

1A 652/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Parghie bifurcata 

1A 653/17.11.2003 
16.11.2008 

Parghie bifurcata 

3. ASTRA VAGOANE CALATORI 
S.A. ARAD 

1A 589/07.10.2003 
durat  nedeterminat  

Vagon calatori cl. A II-A TIP Z1 AVA 200 

1A 590/07.10.2003 
06.10.2008 

Vagon calatori cl. A II-A TIP Z1 AVA 200 

1A 711/22.12.2003 
durat  nedeterminat  

Revizia tehnica generala a vagonului de calatori seria 21-90 

1A 712/22.12.2003 
21.12.2008 

Revizia tehnica generala a vagonului de calatori seria 21-90 

1A 713/22.12.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie periodica la vagoanele de calatori seriile 19-54 si 19-55 

1A 714/22.12.2003 
21.12.2008 

Reparatie periodica la vagoanele de calatori seriile 19-54 si 19-55 

4. ATELIERELE C.F.R. GRIVI A 
S.A. BUCURE TI  

1A 689/05.12.2003 
04.12.2004 

Reparatie periodica a vagoanelor de calatori, seriile 19.57, 20.57, 39,57, 
20.47 (cod 209) 

5. BEGA REPARATII VAGOANE 
S.A. TIMISOARA 

1A 695/09.12.2003 
08.12.2008 

Reparatie periodica la vagonul de marfa, cu roti 1000 mm, pentru transport 
ciment in vrac, seria Ucs, cod proiect S 136.00 

1A 696/09.12.2003 
08.12.2008 

Reparatie periodica cu modificare de frana la vagonul pe 2 osii seria Ks 

1A 697/10.12.2003 
09.12.2008 

Reparatie periodica cu modificarea instalatiei de frana la vagoanele de marfa 
Eacs-Bdz seriile 72000, 76000 

1A 698/10.12.2003 
09.12.2008 

Reparatie periodica, cu modificarea instalatiei de frana, la vagonul de marfa 
seria Eacs - UIC, cod proiect full-00 

1A 699/10.12.2003 
09.12.2008 

Reparatie periodica la vagonul seria Rgs (cu modificare de frana la vagonul 
Rgs proiect 332/0) 
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6. CARIERA MERI S.R.L. 
BUMBESTI JIU 

2B 692/08.12.2003 
durat  nedeterminat  

Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata 

2B 693/08.12.2003 
07.12.2008 

Piatra sparta pentru balastarea liniilor de cale ferata 

7. CHIMTITAN S.R.L. BUCURESTI 2B 422/17.10.2003 
16.11.2008 

Sistem alchidic seria 513 grund alchidic seria 511 + chit poliesteric nesaturat 
seria 605 dupa caz + email alchidic seria 513 

2B 423/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem alchidic seria 513 grund alchidic seria 511 + chit poliesteric nesaturat 
seria 605 dupa caz + email alchidic seria 513 

2B 420/17.11.2003 
16.11.2008 

Sistem alchidic seria 503 grund alchidic seria 503 + email alchidic seria 503 

2B 421/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem alchidic seria 503 grund alchidic seria 503 + email alchidic seria 503 

2B 424/17.11.2003 
16.11.2008 

Sistem epoxi seria 302 grund epoxidic seria 302 + chit poliesteric nesaturat 
seria 605 dupa caz + vopsea intermediara epoxidica seria 302 + email 
epoxidic seria 302 

2B 425/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem epoxi seria 302 grund epoxidic seria 302 + chit poliesteric nesaturat 
seria 605 dupa caz + vopsea intermediara epoxidica seria 302 + email 
epoxidic seria 302 

2B 520/17.11.2003 
16.11.2008 

Sistem epoxi seria 302 Zn grund epoxidic cu Zn seria 302 + chit poliesteric 
nesaturat seria 605 dupa caz + vopsea intermediara epoxidica seria 302 + 
email epoxidic seria 302  

2B 521/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem epoxi seria 302 Zn grund epoxidic cu Zn seria 302 + chit poliesteric 
nesaturat seria 605 dupa caz + vopsea intermediara epoxidica seria 302 + 
email epoxidic seria 302  

2B 522/17.11.2003 
16.11.2008 

Sistem epoxi - poliuretanic grund epoxidic seria 302 + chit poliesteric 
nesaturat seria 605 dupa caz + vopsea intermediara acrilo - poliuretanica 
seria 351 + email acrilo - poliuretanic seria 351 

2B 523/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem epoxi - poliuretanic grund epoxidic seria 302 + chit poliesteric 
nesaturat seria 605 dupa caz + vopsea intermediara acrilo - poliuretanica 
seria 351 + email acrilo - poliuretanic seria 351 

8. COMPANIA DE TRANSPORT 
FEROVIAR S.A. BUCURE TI 

1A 633/03.11.2003 
02.11.2004 

Reparatie RK locomotive LDH 1250 CP 

9. ELECTROAPARATAJ S.A. 
BUCURE TI 

2A 586/07.10.2003 
durat  nedeterminat  

Tablouri pentru sigurante - cod 9000, 9005 

2A 587/07.10.2003 
06.08.2008 

Tablouri pentru sigurante - cod 9000, 9006 

1B 681/04.12.2003 
durat  nedeterminat  

Microintrerupatoare tip KM 

1B 682/04.12.2003 
03.12.2008 

Microintrerupatoare tip KM 

10. ELECTROMAGNETICA S.A. 
BUCURESTI 

1A 588/07.10.2003 
06.10.2004 

Coloana de manevra RS 80893[ ] 

11. FERMIT S.A. RAMNICU SARAT 2B 585/01.10.2003 
30.09.2004 

Placi comprimate fara azbest pentru garnituri de etansare 

2A/2B 700/12.12.2003 
11.12.2004 

Garnituri de etansare fara azbest pentru echiparea locomotivelor si 
vagoanelor de cale ferata 

12. HIDROSIB S.A. SIBIU 1A 618/23.10.2003 
19.10.2008 

Sabot de frana tip P10, marimea S1 

1A 619/23.10.2003 
19.10.2008 

Sabot de frana tip P10, marimea S2 

13. ICPE ELECTROCOND 
TEHNOLOGIES S.A. 
BUCURESTI 

1B 631/27.10.2003 
durat  nedeterminat  

Condensatoare speciale pentru locomotive electrice  

1B 632/27.10.2003 
26.10.2008 

Condensatoare speciale pentru locomotive electrice  

14. ICPE SAERP S.A. BUCURESTI 2A 640/05.11.2003 
04.11.2004 

Convertizor pentru alimentarea sistemului de ventilatie vagoane calatori tip 
CASV 24Vcc/3x15 Vca 

2A 679/28.11.2003 
27.11.2004 

Sursa statica vagoane calatori tip SSVC - 121500 Vca / 110 Vcc / 24 Vcc 

15. IPSAR S.R.L. VALENII DE 
MUNTE  

1B 717/23.12.2003 
22.12.2004 

Compensator de dilatare DN 125 x 4, compensator de dilatare 125 x 5 

16. IRV CALATORI CFR-SIRV TITU 
S.A. TITU 

1A 591/08.10.2003 
07.10.2004 

Reparatie periodica a vagonului suburban pentru transport calatori seria 11-
47 / 21-47/ 21-57, cod proiect SB-0 

17. ISAF S.A. BUCURE TI 1B 634/04.11.2003 
durat  nedeterminat  

Clema de fixare ELC 32-9.5.5.0B 

1B 635/04.11.2003 
03.11.2008 

Clema de fixare ELC 32-9.5.5.0B 

1B 636/04.11.2003 
03.11.2004 

Fixator pentru viteze ridicate pentru linia de contact 25kV-50Hz 

1B 637/04.11.2003 
03.11.2004 

Consola pentru cablu de fibra optica montata pe stalpii liniei de contact 25kV-
50Hz 

18. MARUB S.A. BRASOV 1A 614/17.10.2003 
16.10.2008 

Acuplari flexibile de 1/2 si de 1 semiacuplari flexibile FK 7/A-variante A si B 
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19. METALBAC & FARBEC S.A. 
MAGURA 

2B 558/17.10.2003 
16.10.2008 

Sistem de protectie anticoroziva alchidic 

2B 559/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem de protectie anticoroziva alchidic 

2B 560/17.10.2003 
16.10.2008 

Sistem de protectie anticoroziva alchido - melaminic 

2B 561/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem de protectie anticoroziva alchido - melaminic 

2B 562/17.10.2003 
16.10.2008 

Sistem de protectie anticoroziva nitrocelulozic 

2B 563/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Sistem de protectie anticoroziva nitrocelulozic 

3 564/17.10.2003 
16.10.2008 

Vopsea acrilice 

3 565/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Vopsea acrilice 

20. MEVA S.A. DROBETA  
TURNU SEVERIN  

1A 668/24.11.2003 
23.11.2008 

Reparatie capitala a vagonului de marfa autodescarcator pe 4 osii, seria 
Fals, cod proiect 485.00/0 

1A 669/24.11.2003 
23.11.2008 

Reparatie capitala a vagonului de marfa pe 4 osii, pentru transportat cereale, 
seria Uagps, cod proiect 535.00/0 

1A 690/05.12.2003 
durat  nedeterminat  

Tampon categoria A, cursa 105 mm, cu elemente elastice din cauciuc 

1A 691/05.12.2003 
04.12.2008 

Tampon categoria A, cursa 105 mm, cu elemente elastice din cauciuc 

21. PASTEUR - FILIALA FILIPESTI 
S.R.L. FILIPESTI DE PADURE 

2A 600/16.10.2003 
15.10.2004 

CITRAS - Detartrant lichid concentrat 

2A 601/16.10.2003 
15.10.2004 

DEGRES AS - Detergent lichid superconcentrat 

2A 602/16.10.2003 
15.10.2004 

DEGRES I AS - Detergent lichid industrial concentrat 

2A 603/16.10.2003 
15.10.2004 

DEO - SEPT - Detergent dezinfectant 

2A 604/16.10.2003 
15.10.2004 

GLASS - Solutie concentrata pentru spalarea geamurilor 

2A 605/16.10.2003 
15.10.2004 

MOCHET AS - Detergent lichid concentrat pentru curatarea mochetelor, 
covoarelor si tapiteriilor 

2A 606/16.10.2003 
15.10.2004 

SOFT AS - sapun lichid cu balsam 

22. PREBET S.A. AIUD  1A 638/04.11.2003 
03.11.2008 

Traverse din beton armat precomprimat tip T 17 PF, echipat cu sistemul de 
prindere elastica pandrol fastclip 

1A 639/04.11.2003 
durat  nedeterminat  

Traverse din beton armat precomprimat tip T 17 PF, echipat cu sistemul de 
prindere elastica pandrol fastclip 

1B 654/18.11.2003 
durat  nedeterminat  

Stalpi din beton armat precomprimat tip SECP 6a, pentru sustinerea liniei de 
contact la calea ferata electrificata  

1B 655/18.11.2003 
17.11.2008 

Stalpi din beton armat precomprimat tip SECP 6a, pentru sustinerea liniei de 
contact la calea ferata electrificata  

23. PREMERSART S.R.L. BRASOV 1A 592/09.10.2003 
08.10.2004 

Dispozitiv de strangere a clapelor vagoanelor Tals 

1A 593/09.10.2003 
08.10.2004 

Inchizator doma vagon Ucs 

24. PROMETEU IMPEX S.R.L. 
ROSIORII DE VEDE  

1A 709/15.12.2003 
14.12.2008 

Fusul filetat al franei de mana  

1A 710/15.12.2003 
14.12.2008 

Piulita fusului franei de mana 

25. RELOC S.A. CRAIOVA 1A 660/24.11.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie capitala RK a locomotivelor diesel electrice 2100 CP 

1A 661/24.11.2003 
23.11.2008 

Reparatie capitala RK a locomotivelor diesel electrice 2100 CP 

1A 706/15.12.2003 
14.12.2008 

Reparatie capitala (RK) a locomotivelor electrice tip Co-Co 5100 kW 

1A 707/15.12.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie generala (RG) a locomotivelor electrice tip Bo-Bo 3400 kW 

1A 708/15.12.2003 
14.12.2008 

Reparatie generala (RG) a locomotivelor electrice tip Bo-Bo 3400 kW 

26. REMAR S.A. PASCANI 
 
 
REMAR S.A. PASCANI 
 
 

1A 648/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Aparat de legare standard de 850 kN - tip UIC, pentru vehicule feroviare 
motoare si remorcate  

1A 649/17.11.2003 
16.11.2008 

Aparat de legare standard de 850 kN - tip UIC, pentru vehicule feroviare 
motoare si remorcate  

1A 662/24.11.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatia periodica a vagonului de marfa seria Eaos cod proiect 473 
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1A 663/24.11.2003 
23.11.2004 

Reparatia periodica a vagonului de marfa seria Eaos cod proiect 473 

1A 664/24.11.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie periodica cu modificarea instalatiei de frana la vagonul de marfa 
seria Eacs - UIC cod proiect ful - 00 

1A 665/24.11.2003 
23.11.2004 

Reparatie periodica, cu modificarea instalatiei de frana, la vagonul de marfa 
seria Eacs - UIC, cod proiect full-00 

1A 666/24.11.2003 
23.11.2004 

Reparatie periodica, fara modificarea instalatiei de frana la vagonul de marfa 
seria Eacs, echipat cu boghiuri h, pentru trafic intern  

27. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 
CLUJ NAPOCA 
 
 

1A 628/27.10.2003 
26.10.2008 

Saboti de frana tip P10, marimile S1, LDH 1250 CP si LDE 2100 CP 

1A 629/27.10.2003 
26.10.2004 

Reparatie periodica a vagoanelor de calatori, seria 19-47 (cod 801) si seria 
20-47 (cod 800) 

28. RETROM S.A. PA CANI 2A 620/23.10.2003 
durat  nedeterminat  

Corpuri de iluminat tip CIV-34 pentru vagoane cod : CIV-34.02.2.20 si CIV-
34.03.1.20 

2A 621/23.10.2003 
22.10.2008 

Corpuri de iluminat tip CIV-34 pentru vagoane cod : CIV-34.02.2.20 si CIV-
34.03.1.20 

2A 622/23.10.2003 
durat  nedeterminat  

Termostat cu tija tip TST 62 pentru vagoane CFR calatori 

2A 623/23.10.2003 
22.10.2008 

Termostat cu tija tip TST 62 pentru vagoane CFR calatori 

2A 624/23.10.2003 
durat  nedeterminat  

Placi conector x1,x2,x3 tip PSV 35.21.01, PSV 35.21.02, PSV 35.21.03 

2A 625/23.10.2003 
22.10.2008 

Placi conector x1,x2,x3 tip PSV 35.21.01, PSV 35.21.02, PSV 35.21.03 

2A 626/23.10.2003 
durat  nedeterminat  

Regulatoare de temperatura 3U26, 3U28 tip RTV-43 pentru vagoanele de 
calatori 

2A 627/23.10.2003 
22.10.2008 

Regulatoare de temperatura 3U26, 3U28 tip RTV-43 pentru vagoanele de 
calatori 

29. REVA S.A. SIMERIA  1A 610/17.10.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie periodica la vagoanele posta, posta - bagaje si bagaje seriile 90-
47, 90-57, 91-47, 91-57 si 92-47 

1A 611/17.10.2003 
16.10.2003 

Reparatie periodica la vagoanele posta, posta - bagaje si bagaje seriile 90-
47, 90-57, 91-47, 91-57 si 92-47 

1A 612/20.10.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie periodica la vagoanele WIT seriile 99-20 si 99-52 

1A 613/20.10.2003 
19.10.2008 

Reparatie periodica la vagoanele WIT seriile 99-20 si 99-52 

1A 703/15.12.2003 
14.12.2008 

Reparatie periodica la vagonul seria Rgs (cu modificare de frana la vagonul 
Rgs proiect 332/0) 

1A 704/15.12.2003 
14.12.2008 

Reparatie periodica la vagonul seria Eacs proiect 438.00/0, varianta cu frana 
automata conform desen nr. 43810/N-0 

1A 705/15.12.2003 
14.12.2008 

Reparatie periodica la vagonul pe 2 osii seria Ks, proiectele S128.00 si 
P2K.00 

30. REVAMAR C.F.R. B.T. S.A. 
BUCURE TI  

1A 641/10.11.2003 
09.11.2004 

Vagon platforma pe 4 osii pentru transportat containere, seria Sgs, provenit 
din vagon seria Rgs 

31. ROMANIA EUROEST S.A. 
CONSTANTA  

1A 677/26.11.2003 
25.11.2004 

Reparatie generala RG - la locomotivele tip LDH 700/450 CP 

32. ROMWATT S.A. PA CANI 1B 670/25.11.2003 
durat  nedeterminat  

Contact pentru intreruptorul de sarcina al LE 5100 kW (contact fara 
placutade Wag) 

1B 671/25.11.2003 
24.11.2008 

Contact pentru intreruptorul de sarcina al LE 5100 kW (contact fara 
placutade Wag) 

1B 672/25.11.2003 
24.11.2004 

Contactorul principal pentru contactorul electropneumatic tip E22 al motorului 
de tractiune al LDE 2100 CP  

33. RONERA RUBBER S.A. 
BASCOV 

2B 596/15.10.2003 
durat  nedeterminat  

Garnituri profilate din cauciuc pentru etansare capace vagon Uagps 

2B 597/15.10.2003 
durat  nedeterminat  

Garnituri profilate din cauciuc pentru etansare clapa vagon Tals 

34. ROVA S.A. ROSIORII DE VEDE  1A 609/16.10.2003 
15.10.2008 

Cilindri de frana de 12 - varianta sudata cu si fara punct fix 

1A 617/20.10.2003 
19.10.2008 

Reparatie capitala (RK) la vagon autodescarcator, pe 4 osii, cu acoperis 
rabatabil, seria Tals - cod proiect 701-00.I  

1A 680/02.12.2003 
01.12.2008 

Reparatie capitala RK la vagon autodescarcator pe 4 osii pentru transportat 
carbune, seria Fals - cod proiect DC - 0.I 

35. S.M.R. S.A. BAL  1A 630/27.10.2003 
26.10.2004 

Aparat de rulare cu roti monobloc 920 mm si cutii de osie tip CU 2 pentru 
vagoane de marfa  

1A 667/24.11.2003 
23.11.2004 

Aparat de rulare cu roti monobloc 920 mm, osie tip A II si cutii de unsoare tip 
CU2, pentru vagoane de marfa cu sarcina maxima pe osie de 20 t 

36. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII 
CCCF S.A. BUCURESTI 

1A 715/23.12.2003 
22.12.2008 

Traversa de calea ferata din beton precomprimat tip B70  W-60 WALTER 
BAU, pentru sistemul de prindere elastica directa VOSSLOH W 14 

 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII 
CCCF S.A. BUCURESTI 

1A 716/23.12.2003 
durat  nedeterminat  

Traversa de calea ferata din beton precomprimat tip B70  W-60 WALTER 
BAU, pentru sistemul de prindere elastica directa VOSSLOH W 14 
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37. TEHNICA NOUA LIBERA S.R.L. 
BUCURESTI 

1B 646/12.11.2003 
durat  nedeterminat  

Tuburi izolante 

1B 647/12.11.2003 
11.11.2008 

Tuburi izolante 

38. TEHNOTON S.A. IASI  1B 566/09.10.2003 
10.10.2004 

Diblu reconditionare din material plastic pentru traversele din lemn 

1B 673/26.11.2003 
durat  nedeterminat  

Profil izolant sina, din material plastic, tip PI 65 

1B 674/26.11.2003 
25.11.2008 

Profil izolant sina, din material plastic, tip PI 65 

1B 675/26.11.2003 
durat  nedeterminat  

Profil izolant sina, din material plastic, tip PI 49 

1B 676/26.11.2003 
25.11.2008 

Profil izolant sina, din material plastic, tip PI 49 

39. TIMPURI NOI S.A. BUCURESTI 1A 678/28.11.2003 
27.11.2004 

Electrocompresoare de aer pentru material rulant tip 2A320M+55a, 
2A320M+55c si 3EC2M 

40. TRADUCTOARE S.R.L. 
PA CANI 

1A 594/14.10.2003 
durat  nedeterminat  

Siguranta termica cu pastila fuzibila pentru vagoane de calatori 

1A 595/14.10.2003 
13.10.2008 

Siguranta termica cu pastila fuzibila pentru vagoane de calatori 

41. UMEB S.A. BUCURE TI 1B 683/05.12.2003 
durat  nedeterminat  

Motor de cc GCPa pentru actionarea pompelor de apa LDE 

1B 684/05.12.2003 
04.12.2008 

Motor de cc GCPa pentru actionarea pompelor de apa LDE 

1B 685/05.12.2003 
durat  nedeterminat  

Motor de cc Gca 74s pentru actionarea ventilatoarelor motoarelor tractiune 
LDE 

1B 686/05.12.2003 
04.12.2008 

Motor de cc Gca 74s pentru actionarea ventilatoarelor motoarelor tractiune 
LDE 

42. UMERVA S.A. PLOIESTI 1A 687/05.12.2003 
durat  nedeterminat  

Reparatie periodica la vagon cisterna pe 4 osii de 80 mc pentru transport 
gaze lichefiate, cod proiect S 105 00 

1A 688/05.12.2003 
04.12.2008 

Reparatie periodica la vagon cisterna pe 4 osii de 80 mc pentru transport 
gaze lichefiate, cod proiect S 105 00 

43. VEST METAL S.A. ORADEA 1A 598/15.10.2003 
durat  nedeterminat  

Set elemente elastice pentru tampoane cursa 75 mm 

1A 599/15.10.2003 
14.10.2008 

Set elemente elastice pentru tampoane cursa 75 mm 

1A 642/17.11.2003 
durat  nedeterminat  

Set elemente elastice pentru tampoane UIC, categoria A, cursa 105 mm 

1A 643/17.11.2003 
16.11.2008 

Set elemente elastice pentru tampoane UIC, categoria A, cursa 105 mm 

44. VIA TERRA WEST S.R.L.  
CLUJ-NAPOCA  

2B 701/12.12.2003 
11.06.2004 

Incuietori speciale CFR VTW tip IV 

2B 702/12.12.2003 
11.06.2004 

Capsa metalica pentru sigilat cu fir galir 

45. VICAS S.A. TÂRGOVI TE 2B 656/21.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sisteme de protectie anticoroziva si vopsire cu produse peliculogene pe baza 
de rasini alchidice  

2B 657/21.11.2003 
20.11.2008 

Sisteme de protectie anticoroziva si vopsire cu produse peliculogene pe baza 
de rasini alchidice  

2B 658/21.11.2003 
durat  nedeterminat  

Sisteme de protectie anticoroziva si vopsire cu produse peliculogene pe baza 
de rasini alchido-melaminice  

2B 659/21.11.2003 
20.11.2008 

Sisteme de protectie anticoroziva si vopsire cu produse peliculogene pe baza 
de rasini alchido-melaminice  

 
Lista agen ilor economici care au ob inut în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 prelungirea 
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Nr. 
crt. 

Denumirea  
agentului economic furnizor 

Clasa 
de risc 

Certificat de 
omologare OT 

nr./Data emiterii 
Valabilitate ini ial  

Data acord rii 
prelungirii 

 
Valabilitate 

Denumirea 
produselor i/sau serviciilor feroviare 

1. ASTRA VAGOANE C TORI 
S.A. ARAD 

1A 562/28.10.2002 
27.10.2003 

30.10.2003 
27.10.2004 

Vagon bar, cod 2634, seria 89-76, echipat cu boghiu Y 32RS 

2. ATLAS S.R.L. ARAD 1A 126/19.03.2002 
18.03.2003 

29.11.2003 
18.03.2004 

Tampon de categoria A, 30kJ, conform UIC 526-1 

3. COOPERATIVA DE INVALIZI 
CAUCIUCUL DEVA  

2B 348/12.07.2002 
11.07.2003 

10.12.2003 
10.07.2004 

Garnituri din cauciuc pentru vagoane de cereale Uagps 

 COOPERATIVA DE INVALIZI 
CAUCIUCUL DEVA  

2B 349/12.07.2002 
11.07.2003 

10.12.2003 
10.07.2004 

Garnituri din cauciuc pentru vagoane Tals 
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4. GEROM S.A. BUZ U 2A 553/23.10.2002 
22.10.2003 

28.11.2003 
22.11.2004 

Geamuri plane securizate  

2A 554/23.10.2002 
22.10.2003 

28.11.2003 
22.11.2004 

Geamuri termoizolante cu chit 

5. ICME ECAB S.A. BUCURE TI 1B 599/02.12.2002 
01.12.2003 

04.11.2003 
01.12.2004 

Cabluri cu izola ie i manta de cauciuc pentru locomotive 

6. OLT-TYRE S.A. CARACAL 1A 467/28.10.2002 
27.10.2003 

16.12.2003 
27.10.2004 

Produse din cauciuc destinate frânelor I motoarelor termice de la 
vehiculele feroviare motoare I remorcate, produse FK grupa 1.1.1 

1A 468/28.10.2002 
27.10.2003 

16.12.2003 
27.10.2004 

Produse din cauciuc destinate frânelor I motoarelor termice de la 
vehiculele feroviare motoare I remorcate, produse FK grupa 1.1.4 

7. REMAR S.A. PA CANI 1A 502/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului bagaj, seria 92-57 

1A 503/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului bagaj, seria 92-47 

1A 504/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului bagaj, seria 92-48 

1A 505/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului po , seria 91-47 

1A 506/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului po , seria 91-57 

1A 507/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului po , seria 90-50 

1A 508/30.09.2002 
29.09.2003 

10.12.2003 
29.09.2004 

Repara ie periodic  a vagonului de c tori clasic, tip suburban, 
seria 29-22 

8. REMARUL "16 FEBRUARIE" S.A. 
CLUJ - NAPOCA 

1A 538/10.10.2002 
13.10.2003 

15.12.2003 
09.10.2004 

Cârlige i bare de trac iune  

9. SATIMPEX S.R.L. SÂNANDREI 2A 541/14.10.2002 
13.10.2003 

03.11.2003 
13.04.2004 

Prelat  tip CFR confec ionat  prin sudur  CIF 

2A 550/18.10.2002 
17.10.2003 

03.11.2003 
13.04.2004 

Prelat  pentru vagoane cu suprastructur  pliabil  confec ionate prin 
sudur  CIF tip RILS i tip SCHIMMS 

10. SOCIETATEA COMERCIAL  DE 
PRODUC IE INDUSTRIAL  DE 
APARATAJ, CENTRALIZARE I 
TELECOMAND , C I FERATE 
SPIACT GALA I S.A. GALA I 

1B 594/22.11.2002 
21.11.2003 

02.12.2003 
21.11.2004 

Ram  pentru relee fi  

11. STIN COM S.R.L. PLOIE TI 2B 314/12.05.2003 
12.11.2003 

11.12.2003 
11.05.2004 

Incuietori speciale CFR SE - 02 

2B 315/12.05.2003 
12.11.2003 

11.12.2003 
11.05.2004 

Incuietori speciale CFR tip lacat SE - 03 

2B 316/12.05.2003 
12.11.2003 

11.12.2003 
11.05.2004 

Incuietori speciale CFR cu o bila si polimer SE - 04 

12. TEHNOTON S.A. IA I  1B 486/17.09.2002 
16.09.2003 

04.11.2003 
16.09.2004 

Leg turi electrice de punere la mas  LEM-01M, LEM-02M,LEM-03M 
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1. ABED NEGO COM S.R.L. ORADEA  1A 415 /27.11.2003 27.07.2004 Consolidare terasamente CF prin hidroizolarea platformei cu 
geomembrana si marirea capacitatii portante prin armare cu 
geogrile 

2. AGES PRODEXIM S.R.L. 
BUCURESTI 

2B 562 /08.10.2003 07.10.2005 Salubrizare statii CF 

2B 563 /08.10.2003 07.10.2005 Salubrizare vagoane de c tori 
3. ALMANI CONSTRUCT S.R.L. 

PLOIESTI  
2A 658 /25.11.2003 24.11.2004 Reparatii si intretinere a cladirilor cu specific feroviar , inclusiv a 

instalatiilor aferente (cu exceptia celor de gaze naturale) 
4. AMARAD S.A. ARAD 1A 558 /08.10.2003 07.10.2005 Subtraversari linii CF prin percutie cu echipamentul TERRA 

HAMMER TR 510 TVIN 

5. ANIMPRODUCT S.R.L. 
BUCURESTI 

2A 547 /03.10.2003 02.10.2004 Dezinfectie, dezinsectie, deratizare vagon calatori si cladiri cu 
specific feroviar 

2B 548 /03.10.2003 02.10.2004 Ignifugarea materialelor combustibile utilizate la vehicule si 
cladiri cu specific feroviar 

6. APRODEX S.R.L. PASCANI  1A 643 /14.11.2003 13.11.2004 Reparatie periodica si intretinere curenta a liniilor de cale ferata 
in executie manuala , fara sudarea sinelor 

1A 644 /14.11.2003 13.11.2004 Reparatie radicala si refactia liniilor de cale ferata industriale , in 
executie manuala , fara sudarea sinelor 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
agentului economic furnizor 

Clasa  
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Agrement tehnic AT Domeniul 
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7. ASTRA VAGOANE CALATORI S.A. 
ARAD 

1A 589 /24.10.2003 23.10.2004 Vagon cuseta insotitor tren RO-LA, cod ADG 
1A 692 /19.12.2003 18.12.2004 Reparatia generala a vagonului de calatori seria 20-57 cu 

transformare in vagon seria 20-81 
8. ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. 

BUCURESTI 
1A 670 /04.12.2003 03.12.2003 Reconstructie vagon cuseta insotitor tren RO-LA seria 85.30 

9. ATLAS S.R.L. ARAD 1A 615 /07.11.2003 06.11.2004 Set de arcuri inelare  
10. BERMI GENERAL S.R.L. PITESTI 1A 557 /08.10.2003 07.10.2005 Intretinere curenta si reparatia periodica a liniilor de cale ferata , 

in executie manuala , fara sudarea sinelor 
11. BEST PROGRAM S.R.L. 

TIMISOARA 
1A 532 /14.11.2003 13.11.2004 Proiectare pentru lucrari de construire, modernizare , intretinere 

si reparare a infrastructurii feroviare 
12. BETA COPS S.R.L. BUCURESTI 1A 598 /31.10.2003 30.10.2005 Proiectare si consultanta tehnica pentru lucrari de construire, 

modernizare , intretinere si reparare a infrastructurii feroviare  

13. BIO TRANS S.R.L. BUCURESTI 1B 642 /18.11.2003 17.11.2004 Aditiv marca KOWAX pentru motorina 
14. BREST S.R.L. ALBA IULIA 1A 576 /16.10.2003 15.10.2004 Lucrari de reparatii periodice si intretinere linii CF in executie 

manuala(fara sudarea sinelor) 
15. BUGARD CONSTRUCT S.R.L. 

JIBOU 
2A 560 /22.10.2003 21.10.2005 Reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar    
1B 561 /06.10.2003 07.10.2005 Intretinerea curenta , reparatia periodica a liniilor de cale ferata 

in executie manuala , fara sudarea sinelor  
16. BUILDING'S STAR S.R.L. LAZU 2B 554 /06.10.2003 05.10.2005 Protectie anticoroziva la constructii metalice 

1A 555 /06.10.2003 05.10.2005 Refactia liniilor de cale ferata industriale in executie manuala, 
fara sudarea sinelor  

1A 556 /06.10.2003 05.10.2005 Intretinere curenta si reparatia periodica a liniilor de cale ferata , 
in executie manuala , fara sudarea sinelor 

17. C.C.C.F. S.A. - IUG C.C.C.F. 
BUCURESTI 

1A 610 /28.10.2003 27.10.2004 Revizia rularii la vagoanele de marfa  

1A 611 /28.10.2003 27.10.2004 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa (RIF 1 si 
RIF 2) 

18. C.F. 33 ICIM S.A. ARAD 1A 586 /23.10.2003 22.10.2004 Lucrari de consolidari de teren si aparari de maluri 

1A 587 /23.10.2003 22.10.2004 Protectie anticoroziva prin vopsire a tablierelor metalice 
19. C.F.R. STATII SPALARE VAGOANE 

CISTERNA S.A. PLOIESTI 
2A 693 /22.12.2003 21.12.2004 Salubrizare radicala, normala si curenta a vagoanelor de calatori 

20. C.F.R.-I.R.V. S.A. CONSTANTA - 
SECTIA CURTICI 

1A 564 /09.10.2003 08.10.2004 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la vagoanele 
de marfa  

1A 565 /09.10.2003 08.10.2004 Revizia rularii la vagoanele de marfa  
1A 566 /09.10.2003 08.10.2004 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa (RIF 1si RIF 

2) 
21. C.F.R.-I.R.V. S.A. CONSTANTA - 

SECTIA I.R.V. SUCEAVA 
1A 567 /09.10.2003 08.10.2004 Prelungirea cu 12 luni a termenului de revizie periodica la 

vagoanele de marfa 
22. C.N.C.F. C.F.R. S.A. - REGIONALA 

C.F. BUCURESTI , SECTIA I.M.C. 
BUCURESTI 

1A 686 /16.12.2003 15.12.2004 Revizie tehnica (RT) la masina de profilat prisma de piatra 
sparta , tip MP 150 

1A 687 /16.12.2003 15.12.2004 Revizie tehnica (RT) la masina de burat , nivelat si ripat, tip 
BNRI 

23. CFR IRV S.A. CONSTAN A - 
SEC IA IRV PALAS 

1A 590 /27.10.2003 26.10.2004 Prelungirea cu 12 luni a termenului de revizie periodica la 
vagoane de marfa care circula in regim S 

24. CLAR PREST S.R.L. HUNEDOARA 1A 666 /02.12.2003 01.12.2004 Reparatii periodice si intretinere linii CF in executie manuala , 
fara sudarea sinelor  

25. CLEAN TOTAL S.R.L. IASI 1A 650 /20.11.2003 19.11.2004 Reparatii periodice si intretinere curenta a liniilor C.F. in executie 
manuala , fara sudarea sinelor 

1A 651 /20.11.2003 19.11.2004 Decolmatare poduri , podete , santuri si rigole de cale ferata 

1A 652 /20.11.2003 19.11.2004 Revopsirea tablierelor si constructiilor metalice cu specific 
feroviar 

2B 653 /20.11.2003 19.11.2004 Defrisarea vegetatiei in zona caii ferate 

26. COMPANIA MOLDOFER S.A. IASI 1A 626 /10.11.2003 09.11.2004 Lucrari de refactie linii cf in executie manuala si mecanizata fara 
sudarea sinelor 

1A 629 /10.11.2003 09.11.2004 Lucrari de aparari si consolidari CF 
2A 630 /10.11.2003 09.11.2004 Constructii cladiri cu specific feroviar , inclusiv a instalatiilor 

aferente , cu exceptia celor de gaze naturale 
2A 631 /10.11.2003 09.11.2004 Reparatii / consolidari cladiri cu specific feroviar , inclusiv 

instalatii aferente (cu exceptia celor de gaze naturale) 

27. CONFER S.A. BAIA MARE  1A 641 /12.11.2003 11.11.2005 Reparatii capitale linii CF executate mecanizat cu macara Platov 
, fara sudarea sinelor  

28. CONSTANTIN GRUP S.R.L. 
BUCURESTI  

1A 659 /25.11.2003 24.11.2004 Reparatii si intretinere linii de cale ferata industriala , in executie 
manuala , fara sudarea sinelor  

29. CONSTRUCTII FEROVIARE CLUJ 
S.A. CLUJ NAPOCA 

3 594 /27.10.2003 26.10.2005 Hidroizolatii cladiri si hale cu membrane bituminoase cu bitum 
polimerizat , aditivat si armat cu fibra de sticla sau poliester  

1A 595 /27.10.2003 26.10.2005 Reparatii capitale - poduri CF 

1A 596 /27.10.2003 26.10.2005 Reparatii capitale la liniile CF in executie mecanizata 
1A 597 /27.10.2003 26.10.2005 Consolidare terasamente CF cu hidroizolarea platformei cu 

geomembrana si marirea capacitatii portante prin armare cu 
geogrile 
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30. CONSTRUCTII FEROVIARE 
MOLDOVA S.A. IASI 

1A 616 /10.11.2003 09.11.2005 Executia lucrarilor de aparari si consolidari terasamente C.F. 

31. CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. 
CLUJ NAPOCA 

1A si 
1B 

585 /22.10.2003 21.10.2005 Lucrari de instalatii caii ferate (CED, BLA, TTR) 

32. D.T. VYHYBKARNA A MOSTARNA 
SPOL S.R.O. PROSTEJOV 
REPUBLICA CEHA 

1A 583 /20.10.2003 19.10.2004 Schimbator simplu de cale ferata tip S 60 - 300 - 1/9 Af, E = 
1435 mm, montat pe traverse de beton armat 

33. DEDAL BAHAMAT S.R.L. GALATI 2A 661 /25.11.2003 24.11.2005 Constructii , reparatii , consolidari , restaurari si intretinere cladiri 
cu specific feroviar cu instalatiile aferente (exclusiv cele de gaze 
naturale) 

34. DEGAL CONSTRUCT 88 S.R.L. 
BUCURESTI 

1A 570 /13.10.2003 12.10.2005 Lucrari de intretinere curenta , reparatii periodice la linii CF in 
executie manuala , fara sudarea sinelor  

35. DO STYLE 99 S.R.L. CONSTANTA 1A 691 /19.12.2003 18.12.2005 Lucrari de intretinere curenta si reparatie periodica linii CF in 
executie manuala , exclusiv sudarea sinelor  

36. DREAMEX COM S.R.L. 
CONSTANTA 

2B 640 /13.11.2003 12.11.2004 Incuietoare speciala CFR , tip semilock SP 04 SEAL 

37. ELECTRIC GRUP COMSERVICE 
S.R.L. TARGOVISTE 

1B 575 /14.10.2003 13.10.2004 Comercializare lampi electrice 

38. ERICSSON 
TELECOMMUNICATION ROMANIA 
S.R.L. BUCURESTI 

1B 593 /27.10.2003 26.10.2004 Lucrari de constructii-montaj in telecomunicatii 

39. FAUR S.A. BUCURESTI 1A 568 /10.10.2003 09.10.2004 Bandaje brute laminate din otel B6T pentru material rulant motor  

40. FIBEC S.A. CAMPINA  1A 559 /08.10.2003 07.10.2005 Subtraversari linii CF prin foraj orizontal  
41. GAMBRA S.R.L. NEGRESTI OAS 2A 551 /06.10.2003 05.10.2005 Repararea cladirilor cu specific feroviar si a instalatiilor aferente 

(cu exceptia celor de gaze naturale) 

1A 552 /06.10.2003 05.10.2005 Lucrari de intretinere curenta si reparatie periodica ale liniilor de 
cale ferata in executie manuala, fara sudarea sinelor  

42. GENERAL CONSTRUCT GERRES 
S.R.L. MEDIAS 

1B 574 /13.10.2003 12.10.2005 Foraj dirijat cu dispozitiv de percutie ESSIG-PUSH tip IP 260 
pentru subtraversarea caii frerate cu tevi de otel 

43. GEO - SERV S.R.L. BUCURESTI 3 541 /01.10.2003 30.09.2005 Servicii de executare a studiilor si investigatiilor geologice , 
geotehnice si geofizice pentru lucrari feroviare  

44. HFB HETTSTEDTER 
FAHRLEITUNGS - UND 
BRONZEDRAHT - GMBH 
LICHTLOCHERBURG GERMANIA 

1B 579 /20.10.2003 19.10.2005 Fir de contact tip RiS pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz 

1B 580 /20.10.2003 19.10.2005 Cablu pendula simpla pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz 
1B 582 /20.10.2003 19.10.2005 Cablu purtator Bz II 70 mm pentru linia de contact 25 kV - 50 Hz 

45. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 
BUCURESTI 

2A 655 /24.11.2003 23.11.2005 Constructii , intretinere , reparatii de cladiri cu specific feroviar si 
instalatii aferente (cu exceptia celor de gaze naturale) 

1A 656 /24.11.2003 23.11.2005 Constructia , intretinerea repararea si refactia liniilor CF in 
executie manuala , mecanizata , fara sudarea sinelor 

1A 657 /24.11.2003 23.11.2005 Constructii , reparatii si intretinere poduri de cale ferata , 
metalice  

46. I.R.V.C. C.F.R. - S.I.R.V. TITU S.A. 
TITU 

1A 647 /19.11.2003 18.11.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoanele de 
calatori prin revizii tehnice intermediare 

1A 648 /19.11.2003 18.11.2005 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la vagoanele 
de calatori  

47. I.R.V.C. CFR - S.I.R.V. 
CARANSEBES S.A. CARANSEBES 

1A 689 /18.12.2003 17.12.2005 Reparatii defecte accidentale (DA) la vagoane de calatori 
1A 690 /18.12.2003 17.12.2005 Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de 

calatori prin revizii tehnice intermediare  
48. I.R.V.C. CFR - S.I.R.V. MARASESTI  1A 550 /06.10.2003 05.10.2005 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa RIF 1 
49. INTER CONS ROM S.R.L. IASI 1A 639 /11.11.2003 10.11.2005 Intretinere reparatii periodice si reparatii capitale (refactii)pe linii 

de cale ferata industriale , fara sudarea sinelor 
50. IULIA BOSS S.R.L. NEGRESTI OAS 1A 682 /12.12.2003 11.12.2004 Lucrari de protectie anticoroziva a constructiilor metalice , cu 

specific feroviar 
51. JEAN D' HUART YUTZ CEDEX 

FRANTA 
1A 581 /20.10.2003 19.10.2005 Stalp metalic de otel din profil H pentru linia de contact 25 kV - 

50 Hz 

52. KARADJOV CONSTRUCT S.R.L. 
CARANSEBES 

1A 660 /25.11.2003 24.11.2005 Reconditionare traverse din beton armat prin inlocuirea diblurilor 
de lemn 

53. LONGHERSIN S.R.L. TIMISOARA  1A 553 /06.10.2003 05.10.2005 Proiectare in domeniul infrastructurii feroviare constructii civile 
cu instalatii aferente si instalatii feroviare 

54. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L. 
BUCURESTI 

1B 604 /29.10.2003 28.10.2004 Ulei pentru osii 

55. MIHALTAN S.N.C. CLUJ NAPOCA 2B 613 /04.11.2003 03.11.2005 Salubrizare statii CF 

56. NETSOFT SYSTEMS S.R.L. CLUJ 
NAPOCA 

1B 671 /08.12.2003 07.12.2004 Lucrari de modernizare , construire si reparare a instalatiilor 
T.T.R. si T.C. 

57. ORION CORPORATION S.A. 
BUCURESTI 

2A 662 /26.11.2003 25.11.2004 Comercializare produse detergente de intretinere si curatenie  

58. OSCAR COMMUNICATIONS PTY. 
LTD. AUSTRALIA 

2A 612 /30.10.2003 29.10.2004 Sisitem profesional de inregistrare digitala a telecomunicatiilor 
oscom audio gateway 

59. PACIFIC CONSULTANTS 
INTERNATIONAL(PCI) SEKIDO 
JAPONIA 

1A 545 /01.10.2003 30.09.2004 Servicii de consultanta si proiectare pentru lucrari feroviare 
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60. PC WAGNER ELEKTRO - THERMIT 
SCHWEISSGESELLSCHAFT WIEN 

1A 683 /12.12.2003 11.12.2005 Procedeu elektro - thermit pentru sudarea aluminotermica a 
sinelor de cale ferata tip 49 e1 (260), 60 e1 (260), 60 e1 (350ht-
hsh) si r 65 (m76) 

61. PREST CONSTRUCT S.R.L. VAMA  2B 608 /29.10.2003 28.10.2004 Lucrari de intretinere a zonei aferente caii ferate defrisari 

2B 609 /29.10.2003 28.10.2004 Revopsirea tablierelor metalice vopsitorie anticoroziva a grinzilor 
si stalpilor de sustinere a teraselor I.F.T.E. 

1A 635 /10.11.2003 09.11.2004 Lucrari de intretinere a zonei aferente caii ferate , decolmatare 
santuri  

62. PRODTRANS S.R.L. BUCURESTI 1B 599 /28.10.2003 27.10.2004 Perie de carbune tip BCM-02 pentru motoarele de tractiune ale 
locomotivelor electrice CFR 

63. PSICOM IMPEX S.R.L. BUCURESTI 2B 549 /03.10.2003 02.10.2004 Ignifugarea materialelor combustibile utilizate la vehicule si 
cladiri cu specific feroviar 

64. RELOC S.A. CRAIOVA 1A 601 /28.10.2003 27.10.2004 Bandaje brut laminate din otel B6T, 936 si 1086 
65. REMODIS S.R.L. CLUJ-NAPOCA 1A 646 /19.11.2003 18.11.2004 Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive LDH 

1250CP 
1A 649 /19.11.2003 18.11.2004 Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive LDH 

450/700 CP 
66. REVA S.A. SIMERIA  1A 676 /09.12.2003 08.12.2004 Revizia intermediara a franei la vagoanele de marfa (RIF 1 si 

RIF 2) 
1A 677 /09.12.2003 08.12.2004 Revizia rularii la vagoanele de marfa 

67. RO THERMIT S.R.L.  
SFANTU GHEORGHE 

1A 591 /05.11.2003 04.11.2005 Reparatii periodice si intretinere curenta a liniilor de cale ferata 
in executie manuala, fara sudarea sinelor  

1A 592 /05.11.2003 04.11.2005 Refactia liniilor de cale ferata industriale in executie manuala , 
fara sudarea sinelor  

68. ROMANIA EUROEST S.A. 
CONSTANTA 

1A 654 /21.11.2003 20.11.2004 Revizii planificate tip - RT, R1, R2, 2R2 - la locomotive LDE 
1250CP 

1A 665 /27.11.2003 26.11.2004 Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2 - la locomotive 
LDH700/450CP   

69. ROMVAG S.A. CARACAL  1A 577 /16.10.2003 15.04.2004 Tampon de mare capacitate, categoria A, cursa 105 mm 
70. ROSTCONSTRUCT COM S.R.L. 

IASI 
1A 605 /29.10.2003 28.10.2005 Reparatii capitale linii CF industriale, in executie manuala, fara 

sudarea sinelor  
1A 606 /29.10.2003 28.10.2005 Reparatie periodica si intretinere curenta linii CF, in executie 

manuala, fara sudarea sinelor  

2B 607 /29.10.2003 28.10.2005 Protectie anticoroziva a tablierelor metalice CF si constructiilor 
metalice CF 

71. S.C.A. MUNCA SI ARTA 
CONSTANTA 

2B 681 /11.12.2003 10.12.2004 Salubrizare statii CF 

72. S.N.T.F.C. C.F.R. CALATORI S.A. - 
REGIONALA DE TRANSPORT 
FEROVIAR CALATORI 
CONSTANTA - REVIZIA DE 
VAGOANE CONSTANTA 

1A 602 /27.11.2003 26.11.2004 Pregatirea radicala a vagoanelor de calatori  
1A 603 /27.11.2003 26.11.2004 Pregatirea radicala a vagoanelor de calatori  

73. SCHUNK ROMANIA S.R.L. 
BUCURESTI  

1B 614 /05.11.2003 04.11.2004 Perii electrice de carbune pentru masini electrice feroviare  

74. SEFER S.A. BRAZI  1A 688 /18.12.2003 17.12.2005 Reparatia radicala si refactia liniilor de cale ferata industriala in 
executie manuala, fara sudarea sinelor  

75. SIMCO SERVICE S.R.L. CRAIOVA 1A 663 /26.11.2003 25.11.2005 Executarea subtraversarii prin foraj orizontal, cu tub de protectie 
cu diametrul cuprins intre 50 - 2600 mm 

76. SIMON - CIPRI S.R.L. BARLAD 2B 571 /13.10.2003 12.10.2005 Salubrizare statii CF 
2B 572 /13.10.2003 12.10.2005 Salubrizare vagoane de calatori 

77. SNTFC "CFR CALATORI" S.A. - 
R.T.F.C. GALATI - REVIZIA DE 
VAGOANE GALATI 

1A 569 /09.10.2003 08.10.2004 Revizii tehnice (la compunere, in tranzit, la sosire) la trenuri, in 
statii de calea ferata 

1A 674 /08.12.2003 07.12.2004 Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de 
calatori prin revizii tehnice intermediare  

1A 675 /09.12.2003 08.12.2004 Revizii tehnice (la compunere, in tranzit, la sosire) la trenuri, in 
statii de calea ferata 

78. SNTFC CFR CALATORI S.A. - 
R.T.F.C. BRASOV - REVIZIA DE 
VAGOANE BRASOV 

1A 672 /08.12.2003 07.12.2004 Revizii tehnice (la compunere, in tranzit, la sosire) la trenuri, in 
statii de calea ferata 

79. SNTFC CFR CALATORI S.A. - 
R.T.F.C. TIMISOARA - REVIZIA DE 
VAGOANE TIMISOARA 

1A 679 /09.12.2003 08.12.2004 Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de 
calatori prin revizii tehnice intermediare (RTI 1, RTI3) 

1A 680 /09.12.2003 08.12.2004 Reparatii defecte accidentale la vagoanele de calatori  
80. SNTFM CFR MARFA S.A. 

SUCURSALA CLUJ - REVIZIA DE 
VAGOANE ORADEA EST 

1A 673 /08.12.2003 07.12.2004 Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la vagoane de 
marfa 

81. SOCIETATEA COMERCIALA 
FERUPO S.A. BUCURESTI 

1A 600 /28.10.2003 27.10.2005 Lucrari de poduri si podete varianta traseu km. 45+217-km. 
46+177 si pod peste raul Prahova, km. 45+703 

82. STAR INSTAL S.R.L. TIMISOARA 2A 645 /17.11.2003 16.11.2004 Proiectare instalatii electrice, termice, sanitare, apa-canalizare, 
ventilatie si climatizare pentru cladiri cu specific feroviar 

83. TRAFER S.R.L. DEJ 1A 667 /03.12.2003 02.12.2005 Lucrari de reparatie periodica, intretinere curenta a liniilor CF 
industriale, in executie manuala, fara sudarea sinelor  
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Nr.  
crt. 

Denumirea 
agentului economic furnizor 

Clasa  
de risc 

Agrement tehnic AT Domeniul 
agrementului tehnic Nr. / Data emiterii Valabilitate 

 TRAFER S.R.L. DEJ 2A 668 /03.12.2003 02.12.2005 Reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar, cu instalatiile 
aferente, exclusiv gaze naturale 

1A 669 /03.12.2003 02.12.2005 Constructie, intretinere si reparatie poduri de cale ferata 
84. TRANSUTIL PRESTCOM S.R.L. 

PETROSANI 
1B 578 /20.10.2003 19.10.2004 Comercializare material marunt de cale ferata (eclise, placi si 

clesti pentru sine tip 49, 60 si 65) si stalpi metalici profil H 
85. TRAPEC S.A. BUCURESTI 1A 588 /24.10.2003 23.10.2004 Proiectare si consultanta pentru constructii si instalatii aferente 

cailor ferate si lucrari de arta 
86. TUNELE S.A. BRASOV 1B 573 /13.10.2003 12.04.2004 Boltari prefabricati (K, L, I, R, B) pentru realizarea tunelurilor prin 

metoda scutului D=9.00m 
87. UMERVA S.A. PLOIE TI  1A 678 /09.12.2003 08.12.2004 Rebandajarea , prelucrarea profilului si masurarea osiilor 

montate dezlegate, pentru locomotive (LDE 2100 CP si LDH 
1250 CP) 

88. UTIL CONSTRUCT S.A. CRAIOVA 1A 684 /15.12.2003 14.12.2005 Lucrari de intretinere curenta si reparatie periodica linii CF in 
executie manuala, exclusiv sudarea sinelor  

1A 685 /15.12.2003 14.12.2005 Regenerarea materialului metalic marunt de cale  
89. UTILTRANS S.A. CONSTAN A  1A 636 /11.11.2003 10.11.2005 Constructii de linii CF, in executie mecanizata, fara sudarea 

sinelor 
1A 637 /11.11.2003 10.11.2005 Intretinere si reparatii periodice la linii CF in executie manuala, 

fara sudarea sinelor 
1A 638 /11.11.2003 10.11.2005 Refactia liniilor CF in executie mecanizata, fara sudarea sinelor 

90. VAMIG S.R.L. CONSTANTA 1A 584 /20.10.2003 19.10.2005 Proiectare de constructii si instalatii pentru domeniul feroviar 
91. VOEST ALPINE SCHINEN 

AUSTRIA 
1A 546 /01.10.2003 30.09.2005 Sine de cale ferata tip 60 E1 

 
Lista agen ilor economici care au ob inut în perioada 01.10.2003 - 31.12.2003 prelungirea termenelor  
de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
agentului economic furnizor 

Clasa 
de risc 

Agrement tehnic AT 
nr. / Data emiterii 
Valabilitate ini ial  

Data acord rii 
prelungirii/ 
Valabilitate 

Domeniul 
agrementului tehnic 

1. 2 INVEST S.R.L.  
CLUJ NAPOCA 

1A 569/20.09.2002/ 
19.09.2003 

31.10.2003/ 
19.09.2004 

A.între inere tehnic i repara ie curent  la instala ii SCB B. 
Repara ii capitale i accidentale la instala ii SCB C. 
Construc ia de noi instala ii SCB 

2. ATELIERELE CFR GRIVI A 
S.A. BUCURE TI 

1A 710/29.11.2002/ 
28.11.2003 

15.12.2003/ 
28.11.2004 

Repara ie general  cu modernizare a vagonului cu et  serie 
nou  50:30 provenit din vagon cu et  DB seria 50 :40 

3. CABLES DE 
COMUNICACIONES 
ZARAGOZA, S.L. ZARAGOZA 

1B 316/20.12.2001 
19.12.2002 

05.12.2003/ 
19.12.2005 

Cabluri de semnalizare cu izolatie pe si manta de pvc tip 
cs2yeaiaby si cs2yaby 

4. CONSTRUC II FEROVIARE 
S.A. CONSTAN A 

1A 607/29.10.2002/ 
28.10.2003 

27.10.2003/ 
26.10.2004 

Recondi ionarea traverselor din beton armat prin înlocuirea 
diblurilor uzate cu dibluri de lemn 

5. ELECTRO-SERVICE S.R.L. 
BAC U  

1B 566/18.09.2002/ 
17.09.2003 

17.12.2003/ 
17.09.2004 

Execu ie lucr ri construc ii - montaj i repara ii la instala iile 
de energoalimentare ale c ii ferate electrificate 25KV-50HZ 

1B 567/18.09.2002/ 
17.09.2003 

17.12.2003/ 
17.09.2004 

Execu ie lucr ri construc ii-montaj i repara ii la instala iile 
electrice ELF 

6. PRISTA OIL ROMÂNIA S.R.L., 
PRISTA OIL PLC BULGARIA 

1B 530/16.08.2002/ 
15.08.2003 

18.11.2003/ 
16.08.2004 

Ulei multigrad tip prista super 25w - 40 

1B 531/16.08.2002/ 
15.08.2003 

18.11.2003/ 
16.08.2004 

Ulei de transmisie tip prista EP 85w 90 - 1 

1B 532/16.08.2002/ 
15.08.2003 

18.11.2003/ 
16.08.2004 

Ulei pentru angrenajul motorului de trac iune LDE tip prista 
EP 85w 90 - 2 

7. ROMVAG S.A. CARACAL  1A 255/15.05.2003/ 
15.11.2003 

04.12.2003/ 
15.11.2004 

Tampon categoria C, cursa 105 mm 

8. TIMPURI NOI S.A. 
BUCURE TI 

1A 242/23.04.2003/ 
22.10.2003 

19.11.2003/ 
22.10.2004 

Electrocompresor elicoidal de aer tip ECE 3,5 LE pentru 
instala ia pneumatic  a locomotivelor de calea ferat   

 
Lista laboratoarelor de încerc ri autorizate conform OMT nr. 410/1999  

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Agent economic/ 
Laborator de încerc ri 

Nr. autoriza ie 
Data emiterii 

*Domeniu 

1. IZOCOLOR 92 PROD S.R.L.  
os. Dude ti-Pantelimon, nr. 19, sector 3, Bucure ti 

tel 255.10.50; fax 255.01.69 
Laborator de Analize Fizico-Mecanice „Controlul Calit ii” 

AL 221 
24.11.2003 

Încerc ri pe vopsele 

2. SECOL ROMANIA S.R.L. 
B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucure ti, 
Punct de lucru Tg. Jiu, str. Iezureni 
tel 0253/226226; tel/fax 0253/226884; 226877 
Laborator de Încerc ri în Construc ii 

AL 222 
10.12.2003 

Încerc ri pe agregate naturale 
pentru c i ferate i drumuri 

3. Sec ia IRLU Bucure ti Triaj 
B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucure ti 
tel /fax 2126170 
Laborator Electronic 

AL 220 
04.11.2003 

Încerc ri aparataj material rulant 

4. Societatea Na ional  de Transport Feroviar de Marf  
 „CFR MARF  ” S.A.  
B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucure ti 
Sucursala Bucure ti, str. Pia a G rii de Nord, nr. 1-3 
Laborator Central de Determin ri Fizico-Chimice 

AL 223 
16.12.2003 

Încerc ri pe produse petroliere 

*   Lista detaliat  a încerc rilor autorizate pentru fiecare laborator de încerc ri men ionat mai sus, se afl  în anexa autoriza iei emise de AFER i poate fi 
consultat  la solicitant sau la AFER. 
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Lista standurilor i dispozitivelor speciale atestate conform  OMT nr. 410/1999 
în perioada  01.10.2003 – 31.12.2003 

 
Nr. 
crt. 

Agent economic Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Denumire 
stand sau dispozitiv special 

1. Depoul de Locomotive Gala i AS 1455 
13.10.2003 

Stand pentru probarea i verificarea întrerup toarelor automate USOL 

2.  FRIREP S.A. Pa cani AS 1454 
14.10.2003 

Stand pentru probat regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV 

AS 1453 
14.10.2003 

Stand pentru încercarea pneumatic  a robinetelor i semiacupl rilor de aer 

3.  GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. 
 Bucure ti 

AS 1457 
15.10.2003 

Stand mobil pentru probe finale de frân  

4.  PROMAT S.R.L. Craiova AS 1471 
03.11.2003 

Stand pentru probat relee de impedan  monofazat RICS-M 

5.  REPARA II LOCOMOTIVE "C.F.R. -.R.L.     
 BRA OV" S.A. 

AS 442 
14.10.2003 

Stand pentru probat robinetul mecanicului KD2 

6.  REVA S.A. Simeria AS 1443 
01.10.2003 

Stand pentru încercat arcuri 

AS 1450 
08.10.2003 

Stand pentru încercat arcuri 

AS 1448 
08.10.2003 

Stand pentru încercat elemente elastice 

AS 1449 
08.10.2003 

Stand pentru încercat elemente elastice 

7.  REVAMAR CFR BT S.A. 
 Bucure ti 
  

AD 1452 
09.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AD 1451 
09.10.2003 

Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei 
montate 

8. Revizia de Vagoane Giurgiu Nord AS 1447 
08.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AS 1446 
08.10.2003 

Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei 

AS 1445 
08.10.2003 

Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate 

9. Revizia de Vagoane Port Constanta AS 1474 
07.11.2003 

Stand de probat distribuitoare de aer tip KE 

AS 1472 
07.11.2003 

Stand de probat releul de presiune al distribuitoarelor de aer tip KE 

AS 1473 
07.11.2003 

Stand de probat robinet de izolare cu alimentator 

AS 1475 
07.11.2003 

Stand de probat schimb toare de regim marf -persoane 

10. Revizia de Vagoane Tg. Mure  AD 1462 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surarat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei 
montate 

AD 1463 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surarat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei 
montate 

AD 1464 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surarat distan a dintre fe ele exterioare ale buzelor ro ilor osiei 
montate 

AD 1458 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AD 1459 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AD 1460 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AD 1461 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat dimensiunile buzei ro ii 

AD 1465 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate 

AD 1466 
15.10.2003 

Dispozitiv de m surat distan a dintre fe ele interioare ale ro ilor osiei montate 

11.  ROVA S.A. Ro iori de vede AD 1478 
17.11.2003 

Dispozitiv de m surat cote buz  bandaj 

AD 1479 
17.11.2003 

Dispozitiv de m surat cote buz  bandaj 

AD 1480 
17.11.2003 

Dispozitiv de m surat cote buz  bandaj 

AD 1481 
17.11.2003 

Dispozitiv de m surat cote buz  bandaj 

AS 1482 
17.11.2003 

Stand pentru asigurat paralelismul osiilor la montarea boghiurilor MD 

12.  RULMEN I S.A. Bârlad AS 1469 
31.10.2003 

Dispozitiv pentru verificat jocul axial rulmen i tip WJ/WJP 
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Nr. 
crt. 

Agent economic Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Denumire 
stand sau dispozitiv special 

  RULMEN I S.A. Bârlad  AS 1470 
31.10.2003 

Dispozitivele de controlat inele de rulmen i 

AS 1468 
30.10.2003 

Instala ia pentru control fisuri la inele de rulmen i tip ICF-400 

13. S.I.R.V. Caransebe  S.A. AS 1477 
07.11.2003 

Stand pentru montarea boghiurilor Minden-Deutz 

AS 1476 
07.11.2003 

Stand pentru verificarea cadrelor boghiurilor Minden-Deutz 

14. Sec ia I.R.L.U. Adjud AS 1444 
06.10.2003 

Stand pentru probat sta iile redresoare de înc rcare a bateriilor de acumulatori LE 

15. Sec ia I.R.L.U. Bucure ti Triaj AS 1467 
29.10.2003 

Stand de probat injectore pentru motoare diesel de locomotive LDE 2100 i LDH 
1250 CP 

16. Sec ia I.R.L.U. Caransebe  AS 1456 
14.10.2003 

Stand de probat compresoare 

 
Lista standurilor i dispozitivelor speciale ale c ror atestate au fost suspendate  

în perioada  01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr. 
crt. 

Agent economic Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Denumire 
stand sau dispozitiv special 

1. UMERVA S.A. Ploie ti AS 134 
18.09.2000 

Stand pentru probat amortizorul de cauciuc i tamponul la precomprimare 

 
Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER 

în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr.  
crt 

Numele i prenumele Num r 
atestat/autoriza ie 

Termen de 
valabilitate 

În domeniul controlului nedistructiv U.S. – ramura vagoane (CN) 

1.  Ardelean Lucian CN  543/17.10.2003 17.10.2005 
2.  Avr mu iu Petric  CN  549/07.11.2003 07.11.2005 
3.  ghin  Liviu CN  539/17.10.2003 17.10.2005 
4.  Baorn  D nu  CN  540/17.10.2003 17.10.2005 
5.  Dumitra cu C lin CN  585/20.11.2003 20.11.2005 
6.  Hamza Liviu Sandu CN  544/17.10.2003 17.10.2005 
7.  Pantea Cornel CN  550/07.11.2003 07.11.2005 
8.  Popescu Ion CN  553/07.11.2003 07.11.2005 
9.  Pu tea Gheorghe CN  542/17.10.2003 17.10.2005 
10.  jan Petru Valentin CN  551/07.11.2003 07.11.2005 
11.  ulea Traian CN  552/07.11.2003 07.11.2005 
12.  Varga Petru CN  541/17.10.2003 17.10.2005 

În domeniul controlului nedistructiv U.S. – ramura trac iune (CN) 

1.  Biro Robert CN  584/07.11.2003 07.11.2005 
2.  Dr gan Vergil CN  546/31.10.2003 31.10.2005 
3.  Ionescu Romeo CN  537/17.10.2003 17.10.2005 
4.  Petcu Silviu CN  538/17.10.2003 17.10.2005 
5.  eican Daniel CN  545/31.10.2003 31.10.2005 

În domeniul controlului nedistructiv U.S. – la fabrica ie 

1.  Dr ghici Nicolae CN  588/28.11.2003 28.11.2005 
2.  Enache Marin CN  589/28.11.2003 28.11.2005 
3.  Popescu Cristian CN  547/31.10.2003 31.10.2005 
4.  tefan Gheorghe CN  586/28.11.2003 28.11.2005 
5.  tefan Ilie CN  587/28.11.2003 28.11.2005 

În domeniul proceselor speciale de sudare – sudare manual  cu 
electrozi înveli i 

1.  Raicu Anghel SM  155/01.10.2003 01.10.2005 
2.  tefan nescu Sandu SM  156/01.10.2003 01.10.2005 

În domeniul proceselor speciale de sudare – sudare automat  sub 
strat de flux 

1.  nic  Florentin SM  160/01.10.2003 01.10.2005 

2.  Ene Violeta SM  157/01.10.2003 01.10.2005 

3.  Gherghe Tudor SM  159/01.10.2003 01.10.2005 

4.  Popescu Mirela Daniela SM  161/01.10.2003 01.10.2005 

5.  Ulmeanu Stelica SM  158/01.10.2003 01.10.2005 

În domeniul proceselor speciale de sudare – sudare electric  prin 
presiune 

1.  Jidovu Paulic  SM  153/01.10.2003 01.10.2005 

Nr.  
crt 

Numele i prenumele Num r 
atestat/autoriza ie 

Termen de 
valabilitate 

2.  uruic  Florea SM  154/01.10.2003 01.10.2005 

În domeniul proceselor speciale de sudare – sudare în mediu de gaz 
protector MIG - MAG 

1.  lcianu Ionel SM  152/01.10.2003 01.10.2005 

În domeniul calit ii - curs AIQ (auditor intern calitate) 

1.  praru Elena P 40-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
2.  Caurea Daniel P 37-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
3.  Croitoru Constantin P 39-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
4.  Ghebaru Elena P 34-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
5.  Gheorghe Anton P 38-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
6.  Manea Liliana P 44-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
7.  Marin Lauren iu P 33-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
8.  Nicolae Marius P 29-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
9.  curaru Octavian P 30–AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
10.  dulescu Cornel P 43-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
11.  Rai  Lucia P 32-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
12.  Scornea Lenu a P 46-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
13.  Stoica Cristian P 35-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
14.  Toma Radu P 42-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
15.  Trandafir Alina P 36-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
16.  Turcitu Elena Rodica P 31-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
17.  Zaharia Georgeta P 45-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 
18.  Zori Bogdan Ionu  P 41-AIQ/25.11.2003 25.11.2005 

În domeniul calit ii – curs tip Q1 

1.  Abraham Alexandru P 72 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
2.  Adam Valentin Ioan P 76 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
3.  Cuc Nicolae P 73 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
4.  Dragos Ioan P 71 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
5.  Ha egan Pavel P 69 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
6.  Horogo  Iosif P 63 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
7.  Joandrea Nicolae P 74 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
8.  Nistor Mircea Viorel P 75 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
9.  dureanu Virgil P 65 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
10.   Luca P 78 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
11.  Pasc Gheorghe P 70 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
12.  Silvestru Daniel P 64 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
13.  Sipo  Zoltan P 79 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
14.  Solomon Dobre P 68 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
15.  Stana Antoaneta P 77 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
16.  Suciu Ecaterina P 66 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
17.  Vladu Teodora P 67 - Q1/25.11.2003 01.02.2006 
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Lista personalului atestat conform OMTCT 343/2003 în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
ca responsabil cu organizarea i conducerea activit ii de transport i siguran a circula iei  

apar inând operatorilor de transport feroviar  
 

Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport 
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Garoseanu Ion RC-OC 001/26.11.2003 26.11.2004 
2.  Mihai Vicen iu Daniel RC-OC 003/10.12.2003 10.12.2004 

3.  Mihai Viorel RC-OC 002/10.12.2003 10.12.2004 
4.  Mitescu Marian RC-OC 004/10.12.2003 10.12.2004 
5.  lie Cristian RC-OC 005/10.12.2003 10.12.2004 

 
Responsabili cu siguran a circula iei 
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Ciobanu Daniel RC-SC 003/10.12.2003 10.12.2004 
2.  Dumitru Dumitru RC-SC 007/18.12.2003 18.12.2004 
3.  Enache Iulic  Camelin RC-SC 006/10.12.2003 10.12.2004 

4.  Isleaqâm Narcis Erwing RC-SC 002/10.12.2003 10.12.2004 
5.  Mere  Sandu R-044/18.11.2003 18.11.2004 
6.  tra cu Ilie RC-SC 005/10.12.2003 10.12.2004 

7.  Simionescu Dan RC-SC 004/10.12.2003 10.12.2004 
8.  Taban Dumitru Adrian RC-SC 001/26.11.2003 26.11.2004 

 
Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport i siguran a circula iei 
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Andrei Dumitru RC-OC.SC 002/18.12.2003 18.12.2004 

2.  Niculescu Mugur RC-OC.SC  001/10.12.2003 10.12.2004 
3.  Preotu Virgil RC-042/04.11.2003 04.11.2004 

 
Lista personalului atestat conform OMTCT 343/2003 în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 

ca responsabil cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei 
apar inând operatorilor de manevr  feroviar  

 
Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr  
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Cazacu Adrian Valeriu RM-OC 003/18.12.2003 18.12.2004 
2.  Leoveanu Ioan RM-OC 002/27.11.2003 27.11.2004 
3.  tefan Dumitru Constantin RM-OC 001/27.11.2003 27.11.2004 

 
Responsabili cu siguran a circula iei 
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Dinu Florin Paul RM-SC 002/27.11.2003 27.11.2004 
2.  Gheorghe Traian RM-SC 001/27.11.2003 27.11.2004 

3.  Mih il  Elena RM-SC 004/18.12.2003 18.12.2004 
4.  Rizea Vasile Emil RM-SC 003/18.12.2003 18.12.2004 

 
Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei 
 

Nr. crt. Numele i prenumele Serie i nr. atestat 
Data emiterii 

Termen de valabilitate 

1.  Amza Alexandru  RM-OC.SC 003/18.12.2003 18.12.2004 

2.  lu  Gheorghe RM-OC.SC 005/18.12.2003 18.12.2004 
3.  Milotin Eftimie RM-OC.SC 006/18.12.2003 18.12.2004 
4.  Petre Ion  RM-OC.SC 002/18.12.2003 18.12.2004 

5.  Pricope Nicu or RM-OC.SC 004/18.12.2003 18.12.2004 
6.  Urse Eugen Haritos RM-OC.SC 001/27.11.2003 27.11.2004 
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Lista personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excep ionale 
pe infrastructura feroviar  public  autorizat în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003* 

 
Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului autorizat 

Seria i nr. 
autoriza iei 

Data 
eliber rii** 

autoriza iiei 
1.  Alb T. Ioan SC 4 - TE 0001 - 042 26.11.2003 
2.  lan I. Ioan SC 4 - TE 0001 - 043 26.11.2003 

3.  Balint M. Mihai SC 3 - TE  0001 - 034 24.11.2003 
4.  Borug  C. Gheorghe SC 3 - TE  0001 - 033 31.10.2003 
5.  Ceclan A. Simion SC 4 - TE 0001 - 037 26.11.2003 

6.  Coman t. tefan SC 4 - TE 0001 - 041 26.11.2003 
7.  Costin I. Marcel SC 4 - TE 0001 - 012 03.11.2003 
8.  Cr ciun I. Ionu  SC 4 - TE 0001 - 013 03.11.2003 

9.  Craciun V. Vasile SC 4 - TE 0001 - 007 03.11.2003 
10.  Danes P. Dorel  SC 4 - TE 0001 - 003 03.11.2003 
11.  Dragoste I. Felician Ioan SC 4 - TE 0001 - 050 26.11.2003 

12.  Gai  P. David SC 3 - TE  0001 - 034 10.12.2003 
13.  Harapa cu I. Ilie SC 4 - TE 0001 - 014 03.11.2003 
14.  Ilea A. Vasile SC 4 - TE 0001 - 051 26.11.2003 

15.  Ji a V. Vasile SC 4 - TE 0001 - 054 26.11.2003 
16.  Lung R. Dorel Traian SC 4 - TE 0001 - 055 26.11.2003 
17.  Lup N. Dorel SC 4 - TE 0001 - 009 03.11.2003 

18.  ce  V. Mircea Ioan SC 2 - TE 0001 - 073 19.12.2003 
19.  Marton P. Pavel SC 4 - TE 0001 - 052 26.11.2003 
20.  Mese an S. Liviu SC 4 - TE 0001 - 056 26.11.2003 

21.  Mese an V. Vasile SC 4 - TE 0001 - 047 26.11.2003 
22.  Muresan V. Stelian SC 4 - TE 0001 - 004 03.11.2003 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului autorizat 

Seria i nr. 
autoriza iei 

Data 
eliber rii** 

autoriza iiei 
23.  Musc  I. Ioan SC 3 - TE  0001 - 032 06.11.2003 
24.  Naghi V. Viorel SC 4 - TE 0001 - 053 26.11.2003 

25.  Neagu I. Cristian SC 4 - TE 0001 - 008 03.11.2003 
26.  Oniga I. Vasile SC 4 - TE 0001 - 044 26.11.2003 
27.  Pantea G. Gabriel SC 4 - TE 0001 - 002 03.11.2003 

28.  Pintea V. Vasile SC 4 - TE 0001 - 057 26.11.2003 
29.  Pop M. Lucian SC 4 - TE 0001 - 038 26.11.2003 
30.  Radu C. Gavril  SC 4 - TE 0001 - 059 26.11.2003 

31.  Radu I. Ioan SC 4 - TE 0001 - 011 03.11.2003 
32.  Rafa V. Nicu SC 4 - TE 0001 - 010 03.11.2003 
33.  Roman V. Lucian SC 4 - TE 0001 - 015 03.11.2003 

34.  Rus I. Camelia SC 4 - TE 0001 - 001 03.11.2003 
35.  Sagmar V. Nicolae Vasile SC 4 - TE 0001 - 048 26.11.2003 
36.  Senatovici G. Ioan SC 4 - TE 0001 - 049 26.11.2003 

37.  Sidor S. Grigore SC 4 - TE 0001 - 039 26.11.2003 
38.  Stoica T. Dorin SC 4 - TE 0001 - 006 03.11.2003 
39.  uvag u Gv. Florin SC 4 - TE 0001 - 040 26.11.2003 

40.  ma  I. Todor Ioan SC 4 - TE 0001 - 045 26.11.2003 
41.  Teianu Gh. Gheorghe Mihai SC 4 - TE 0001 - 046 26.11.2003 
42.  Trif N. Radu SC 4 - TE 0001 - 058 26.11.2003 

43.  Tudora cu M. Oprea SC 3 - TE  0001 - 031 20.11.2003 
44.  Vlasin N. Daniel SC 4 - TE 0001 - 005 03.11.2003 

 *  Conform prevederilor Deciziei Directorului General AFER nr. 54/ 05.03.2003, prin care a fost aprobat  „Metodologia privind desf urarea activit ii de 
examinare i autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excep ionale”. 

**  Autoriza iile sunt valabile 5 (cinci) ani de la data eliber rii. 

 
Lista salaria ilor de specialitate care asigur  preg tirea, perfec ionarea i particip  
în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 

atesta i în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003* 
 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

1.  Achimescu P. Daniela SC ISFT 1-A 0009 17.10.2003 
2.  Adamescu I. Florinel SC ISFT 3-A 0247 22.12.2003 
3.  Albei I. Valentin SC ISFT 1-A 0093 03.12.2003 

4.  Andor V. Felicia Mariana SC ISFT 3-A 0203 22.12.2003 
5.  Andrei I.  Mircea SC ISFT 1-A 0058 19.11.2003 
6.  Anton E. Vasile SC ISFT 1-A 0022 17.10.2003 

7.  Aparaschivei D. Petru SC ISFT 6-A 0046 05.12.2003 
8.  Ardelean A. Mircea SC ISFT 3-A 0188 22.12.2003 
9.  Ardelean I. Dorel SC ISFT 3-A 0205 22.12.2003 

10.  Ardelean P. Petru Eugen SC ISFT 4-A 0160 03.11.2003 
11.  Arhip D. Mihai SC ISFT 3-A 0253 22.12.2003 
12.  di  C. Dumitru SC ISFT 1-A 0010 17.10.2003 

13.  nean I. Aurel SC ISFT 4-A 0157 03.11.2003 
14.  nean V. Iustin SC ISFT 4-A 0130 24.12.2003 
15.  lgr deanu A. Ovidiu SC ISFT 3-A 0251 22.12.2003 

16.  Balog B. Attila SC ISFT 4-A 0044 17.11.2003 
17.  Balt  V. Valentin SC ISFT 1-A 0026 17.10.2003 
18.  Bandula I. Leontin Daniel SC ISFT 3-A 0228 10.10.2003 

19.  rb cu i G.  Dumitru SC ISFT 1-A 0052 19.11.2003 
20.  Bariz D. Elena SC ISFT 7-A 0044 23.10.2003 
21.  Benec I. Mircea Constantin SC ISFT 3-A 0218 22.12.2003 

22.  Berende L. Ioan SC ISFT 4-A 0039 17.11.2003 
23.  Biban I. Mircea Florin SC ISFT 4-A 0165 11.12.2003 
24.  Bica I. Sorin Ionel SC ISFT 3-A 0274 22.12.2003 

25.  Bisorca G. Gheorghe SC ISFT 3-A 0198 22.12.2003 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

26.  Blede G. Mircea SC ISFT 4-A 0168 11.12.2003 
27.  Boaru I. Liviu SC ISFT 4-A 0188 10.12.2003 
28.  Bochi  P. Silviu Ovidiu SC ISFT 3-A 0212 22.12.2003 

29.  Boian V. Radu Ioan SC ISFT 4-A 0158 03.11.2003 
30.  Bojor N. Ovidiu Ioan SC ISFT 4-A 0104 24.12.2003 
31.  Bonta S. Dan SC ISFT 4-A 0023 17.11.2003 

32.  Bora V. Vasile SC ISFT 4-A 0144 03.11.2003 
33.  Bora V. Vasile SC ISFT 5-A 0074 06.10.2003 
34.  Borcuti D. C lin Dumitru SC ISFT 4-A 0135 24.12.2003 

35.  Bordei I. Mircea Adrian SC ISFT 5-A 0055 06.10.2003 
36.  Borza I. Ioan SC ISFT 4-A 0102 24.12.2003 
37.  Bota P. Luca SC ISFT 3-A 0237 22.12.2003 

38.  Bota T. Dorel SC ISFT 3-A 0206 22.12.2003 
39.  Bota  G. Lucian Gheorghe SC ISFT 3-A 0192 22.12.2003 
40.  Botez I. Octav SC ISFT 6-A 0056 05.12.2003 

41.  Botezatu I. Dumitru SC ISFT 5-A 0069 06.10.2003 
42.  Bradea I. Dumitru Ioan SC ISFT 4-A 0131 24.12.2003 
43.  Bradean S. Dorin Simion SC ISFT 5-A 0058 06.10.2003 

44.  Bressel I. Csaba SC ISFT 4-A 0146 03.11.2003 
45.  Brînzei A. Ion SC ISFT 3-A 0164 22.12.2003 
46.  Brosc an C. Cornel Gabriel SC ISFT 3-A 0262 22.12.2003 

47.  Bro teanu T. Maria SC ISFT 3-A 0300 17.12.2003 
48.  Buculei V. D nu  SC ISFT 4-A 0169 11.12.2003 
49.  Buhaciuc P. Vasile SC ISFT 3-A 0243 22.12.2003 

50.  Buhai Gr. Marinel SC ISFT 4-A 0159 03.11.2003 
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Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

51.  Bulai L. Alexandru SC ISFT 5-A 0063 06.10.2003 

52.  Bulla A. Gabriel- tefan SC ISFT 3-A 0242 22.12.2003 
53.  Bultean C. Carmen SC ISFT 1-A 0011 17.10.2003 
54.  Bunea C. Dumitru SC ISFT 1-A 0012 17.10.2003 

55.  Butnaru N. Mihai SC ISFT 5-A 0054 06.10.2003 
56.  Buzea V. Adrian Costel SC ISFT 7-A 0035 23.10.2003 
57.  Caba P. Aurel SC ISFT 3-A 0183 22.12.2003 

58.  dariu I. Ioan SC ISFT 3-A 0169 22.12.2003 
59.  Calapi  D. Petru SC ISFT 3-A 0239 22.12.2003 
60.  Cantia S. Ioan SC ISFT 6-A 0047 05.12.2003 
61.  Cartog N. Petru SC ISFT 5-A 0048 10.10.2003 

62.  Castravete C. Ion SC ISFT 7-A 0036 23.10.2003 
63.  Catan  St. Cristian SC ISFT 7-A 0041 23.10.2003 
64.  Ceclan A. Vasile SC ISFT 4-A 0133 24.12.2003 

65.  Chelement V. Marin SC ISFT 4-A 0143 03.11.2003 
66.  Cherla I. Remus Ion SC ISFT 3-A 0178 22.12.2003 
67.  Chifor I. Mircea C lin SC ISFT 4-A 0018 17.11.2003 

68.  Chifor V. Sergiu SC ISFT 4-A 0042 17.11.2003 
69.  Chinez I. Marin Mircea SC ISFT 3-A 0210 22.12.2003 
70.  Chiorean A. Ioan SC ISFT 5-A 0053 20.10.2003 

71.  Chira A. D nu  Dorel SC ISFT 3-A 0214 22.12.2003 
72.  Chira A. Dorin SC ISFT 4-A 0166 11.12.2003 
73.  Chi  V. Ioan SC ISFT 4-A 0185 10.12.2003 

74.  Chi a I. Dinu Lucian SC ISFT 4-A 0137 24.12.2003 
75.  Chitescu S. Ionel SC ISFT 3-A 0260 22.12.2003 
76.  Cica G. Gheorghe SC ISFT 3-A 0173 22.12.2003 

77.  Ciglenean I. Mircea SC ISFT 4-A 0151 03.11.2003 
78.  Cilic  V. Mugura  Florin SC ISFT 3-A 0216 22.12.2003 
79.  Cîmpean T. Vasile SC ISFT 4-A 0139 24.12.2003 

80.  Cîmpeanu E. Ilie SC ISFT 1-A 0024 17.10.2003 
81.  Cioanc  P. Ioan SC ISFT 3-A 0232 22.12.2003 
82.  Cioca M. Gheorghe SC ISFT 5-A 0040 15.10.2003 

83.  Ciornei I. Ioan SC ISFT 3-A 0168 22.12.2003 
84.  Ciortan P. Laz r SC ISFT 3-A 0180 22.12.2003 
85.  Ciote N.Adina SC ISFT 4-A 0125 24.12.2003 

86.  Cîrstea N. Ionel SC ISFT 1-A 0027 17.10.2003 
87.  Coci  N. Grigore SC ISFT 4-A 0040 17.11.2003 
88.  Codoban I. Ioan - Petru SC ISFT 3-A 0234 22.12.2003 

89.  Codrean G. Flore SC ISFT 4-A 0022 17.11.2003 
90.  Col ea I. Ioan Vasile SC ISFT 5-A 0056 06.10.2003 
91.  Coman V. Nicolae SC ISFT 5-A 0042 01.10.2003 

92.  Comana V. Mirela SC ISFT 5-A 0077 06.10.2003 
93.  Comsa I. Ioan-Eugen SC ISFT 5-A 0043 16.10.2003 
94.  Comsa N. Nicolae SC ISFT 5-A 0081 06.10.2003 

95.  Coneru P. Alexandru Daniel SC ISFT 4-A 0123 24.12.2003 
96.  Copaciu G. Vasile SC ISFT 4-A 0126 24.12.2003 
97.  Cora I. Alexandru SC ISFT 4-A 0112 24.12.2003 

98.  Corozel N. Norbert Paul SC ISFT 3-A 0220 22.12.2003 
99.  Costea C. Viorel SC ISFT 4-A 0015 17.11.2003 
100.  Cote  I. Virgil SC ISFT 3-A 0246 22.12.2003 

101.  Cotoc A. Ioan SC ISFT 3-A 0211 22.12.2003 
102.  Cotun  I. Valodi SC ISFT 1-A 0029 17.10.2003 
103.  Cr ciun C. Stelian SC-A 0012 09.12.2003 

104.  Cr ciunescu M. Mihai Mircea SC ISFT 3-A 0267 22.12.2003 
105.  Crasnai C. Liliana Rodica SC ISFT 4-A 0161 03.11.2003 
106.  Cre ea N. Gabriel SC ISFT 3-A 0252 22.12.2003 

107.  Cretu M. Iulian Gabriel SC ISFT 5-A 0076 06.10.2003 
108.  Cre u V. Vasile SC ISFT 3-A 0235 22.12.2003 
109.  Cre ulescu H. tefan SC ISFT 1-A 0013 17.10.2003 

110.  Cri an I. Ioan Mircea SC ISFT 4-A 0027 17.11.2003 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

111.  Croitoru D. Geta SC ISFT 7-A 0034 23.10.2003 

112.  Danalache D. Dumitru SC ISFT 6-A 0048 05.12.2003 
113.  Danciu . Gheorghe SC ISFT 4-A 0017 17.11.2003 
114.  ban M. Mihai SC ISFT 4-A 0037 17.11.2003 

115.  u I. C lin SC ISFT 3-A 0307 17.12.2003 
116.  u I. Gheorghe Mircea SC ISFT 3-A 0230 22.12.2003 
117.  u T. Cosmin SC ISFT 3-A 0208 22.12.2003 

118.  Da u T. Teodor SC ISFT 3-A 0213 22.12.2003 
119.  Deloreanu I. Pavel SC ISFT 2-A 0246 31.10.2003 
120.  Demea C. Dorel Ioan SC ISFT 3-A 0197 22.12.2003 
121.  Demea V. Simona Axenia SC ISFT 3-A 0296 17.12.2003 

122.  Demeter Alexandru SC ISFT 4-A 0109 24.12.2003 
123.  Dene  I. Dorel SC ISFT 4-A 0031 17.11.2003 
124.  Derban. S. Ioana Cristina SC ISFT 4-A 0154 03.11.2003 

125.  Derscaru C. Cristian Valeriu SC ISFT 3-A 0263 22.12.2003 
126.  Diaconu I. Neculae SC ISFT 6-A 0049 05.12.2003 
127.  Dieac L Cornel SC ISFT 3-A 0265 22.12.2003 

128.  Dobo  I. Ioan Flaviu SC ISFT 4-A 0156 03.11.2003 
129.  Dobrescu T. Remus Haralambie SC ISFT 1-A 0118 29.11.2003 
130.  Dobric  N. Ioan SC ISFT 3-A 0303 17.12.2003 

131.  Don G. Gheorghe SC ISFT 3-A 0270 22.12.2003 
132.  Dorneanu G. Constantin-Emil SC ISFT 3-A 0311 15.10.2003 
133.  Doroftei  I. Valentin SC ISFT 8-A 0017 25.11.2003 

134.  Dr gan A. Gheorghe SC ISFT 3-A 0271 22.12.2003 
135.  Dr ghici I. Gheorghe SC ISFT 4-A 0184 10.12.2003 
136.  Dr goi I. Ioan Nicolae SC ISFT 3-A 0217 22.12.2003 

137.  Dragot  O. Cristian Dan SC ISFT 3-A 0291 17.12.2003 
138.  Duma T. Todora  SC ISFT 3-A 0191 22.12.2003 
139.  Epure A. Gheorghe SC ISFT 3-A 0280 22.12.2003 

140.  Erdei I. Iosif Doru SC ISFT 3-A 0190 22.12.2003 
141.  Fabian G. Viorel Nicolae SC ISFT 1-A 0094 03.12.2003 
142.  Farca  G. Gheorghe SC ISFT 3-A 0202 22.12.2003 

143.  Filip G. George Corneliu SC ISFT 3-A 0266 22.12.2003 
144.  Flandofer T suc Eduard SC ISFT 6-A 0061 05.12.2003 
145.  Fleancu T. Constantin Leontin SC ISFT 3-A 0309 17.12.2003 

146.  Florea  I. Gheorghe SC ISFT 8-A 0020 19.11.2003 
147.  Forco  D. Doru SC ISFT 7-A 0048 23.10.2003 
148.  For  I. Valer SC ISFT 4-A 0033 17.11.2003 

149.  Frânculescu C.  Ciprian SC ISFT 1-A 0056 19.11.2003 
150.  Fr il  I. Teodor Emanoil SC ISFT 3-A 0201 22.12.2003 
151.  Gaceu F. Dorinel SC ISFT 4-A 0035 17.11.2003 

152.  Gaciu P. C lin SC ISFT 4-A 0182 10.12.2003 
153.  Gaga P. Ioan SC ISFT 4-A 0014 17.11.2003 
154.  Gal I. Ioan SC ISFT 3-A 0193 22.12.2003 

155.  Galea V. Nicolae SC ISFT 3-A 0249 22.12.2003 
156.  Georgescu V. Titus SC ISFT 3-A 0240 22.12.2003 
157.  Gheorghevici P. Ion SC ISFT 3-A 0177 22.12.2003 

158.  Gheorghi  R. R ducu SC ISFT 3-A 0204 22.12.2003 
159.  Gîrbaciu S. Vasile SC ISFT 1-A 0090 03.12.2003 
160.  Giuchi N. Cristian SC ISFT 3-A 0275 22.12.2003 

161.  Giumanca D. Constantin SC ISFT 1-A 0089 03.12.2003 
162.  Gomoiescu N. Gheorghe Adrian SC ISFT 7-A 0042 23.10.2003 
163.  Grasu D. Costica SC ISFT 5-A 0082 06.10.2003 

164.  Grec Z. Zaharia SC ISFT 3-A 0223 22.12.2003 
165.  Grigorescu V. Grigore SC ISFT 4-A 0113 24.12.2003 
166.  Gruescu A Nicolae SC ISFT 3-A 0269 22.12.2003 

167.  rean E. Florin SC ISFT 5-A 0065 06.10.2003 
168.  Hariton F. Lucian SC ISFT 5-A 0083 06.10.2003 
169.  Hegedus I. Iosif SC ISFT 3-A 0276 22.12.2003 

170.  Holbea E. Ion SC ISFT 7-A 0045 23.10.2003 
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crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

171.  Honcan I. Vasile SC ISFT 4-A 0190 10.12.2003 

172.  Horhat V. Vasile SC ISFT 4-A 0180 10.12.2003 
173.  Horopciuc C. Gheorghe SC ISFT 6-A 0050 05.12.2003 
174.  Huluba  C. Dumitru SC ISFT 3-A 0165 22.12.2003 

175.  Iacob A. Gavril SC ISFT 4-A 0038 17.11.2003 
176.  Ianc N. Ioan SC ISFT 4-A 0150 03.11.2003 
177.  Iano i I. Nicolae SC ISFT 4-A 0105 24.12.2003 

178.  Idvoreanu I. Daniel SC ISFT 3-A 0248 22.12.2003 
179.  Iercan I. Ionel Badea SC ISFT 3-A 0289 22.12.2003 
180.  Ile I. Marin SC ISFT 4-A 0132 24.12.2003 
181.  Ilie V. Eugen SC ISFT 6-A 0059 05.12.2003 

182.  Iliese G. Vasile SC ISFT 3-A 0290 17.12.2003 
183.  Indrie  C. Cornel SC ISFT 4-A 0034 17.11.2003 
184.  Indrie  V. Florin SC ISFT 4-A 0110 24.12.2003 

185.  Ion I. Emilian Marius SC ISFT 1-A 0091 03.12.2003 
186.  Ionescu I. Daniel Ionel SC ISFT 3-A 0233 22.12.2003 
187.  Iordan G. Marinela Cristina SC ISFT 3-A 0259 22.12.2003 

188.  Iova A. Ioan Aron SC ISFT 3-A 0189 22.12.2003 
189.  Istrati P. Adrian Victor SC ISFT 3-A 0221 22.12.2003 
190.  Iucu P. Clementina Lulu a SC ISFT 3-A 0226 17.12.2003 

191.  Iurian M. Mihail Adrian SC ISFT 4-A 0175 11.12.2003 
192.  Jiman V. Alexandru SC ISFT 5-A 0078 06.10.2003 
193.  Ji a I. Gabriel Ioan SC ISFT 4-A 0176 11.12.2003 

194.  Joldo  T. Petru SC ISFT 4-A 0108 24.12.2003 
195.  Junc I. Gheorghe SC ISFT 4-A 0114 24.12.2003 
196.  Jurca G. Lidia SC ISFT 3-A 0175 22.12.2003 

197.  Jurc u A. Alexandru SC ISFT 4-A 0106 24.12.2003 
198.  Kalapi  R. Petru SC ISFT 3-A 0278 22.12.2003 
199.  Laiu A. Dan Eugen SC ISFT 3-A 0184 22.12.2003 

200.  Laz r V. Eugen SC ISFT 3-A 0286 22.12.2003 
201.  rescu N. tefania Varvara SC ISFT 3-A 0227 17.12.2003 
202.  Leonte I. Florin SC ISFT 1-A 0114 29.11.2003 

203.  Leoveanu L. Dorina Felicia SC ISFT 4-A 0111 24.12.2003 
204.  Librimir N. Mihai SC ISFT 3-A 0182 22.12.2003 
205.  Lovin I. Iulian SC ISFT 7-A 0037 23.10.2003 

206.  Lucaciu M. Florian SC ISFT 4-A 0115 24.12.2003 
207.  Lulu an P. Marcel SC ISFT 3-A 0299 17.12.2003 
208.  Lup u D. Dumitru SC ISFT 3-A 0200 22.12.2003 

209.  Lupea I. Nicu or SC ISFT 4-A 0128 24.12.2003 
210.  Lupei V. Rodica SC ISFT 3-A 0196 22.12.2003 
211.  Lupulescu M. Moise SC ISFT 3-A 0292 17.12.2003 

212.  Macarie I. Nicolae SC ISFT 4-A 0164 11.12.2003 
213.  ceac  G. Sandu SC ISFT 1-A 0096 03.12.2003 
214.  ce  V. Mircea Ioan SC ISFT 2-A 0431 19.12.2003 

215.  gurean S. Stefan SC ISFT 4-A 0147 03.11.2003 
216.  Manda D. Ion SC ISFT 5-A 0080 06.10.2003 
217.  Manta G. Cristian Dumitru SC ISFT 4-A 0028 17.11.2003 

218.  rgina  I. Viorel SC ISFT 4-A 0187 10.12.2003 
219.  Marian O. Vasile SC ISFT 1-A 0023 17.10.2003 
220.  Marin St. Cristinel SC ISFT 7-A 0046 23.10.2003 

221.  rmurianu M. Doru SC ISFT 6-A 0062 05.12.2003 
222.  Marocico V. Petru SC ISFT 3-A 0306 17.12.2003 
223.  Marton I. Valer SC ISFT 4-A 0016 17.11.2003 

224.  Ma covescu I. Mircea Ioan SC ISFT 3-A 0279 22.12.2003 
225.  Mathe I. Alexandru SC ISFT 4-A 0116 24.12.2003 
226.  Mazdrag  I. Bogdan SC ISFT 8-A 0021 10.11.2003 

227.  Memetea P. Viorel SC ISFT 3-A 0285 22.12.2003 
228.  Mese an I. Ciprian SC ISFT 3-A 0250 22.12.2003 
229.  Mese an M. Viorel SC ISFT 4-A 0189 10.12.2003 

230.  Mezin E. Sorin SC ISFT 3-A 0225 22.12.2003 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

231.  Mihai A Gabriel SC ISFT 1-A 0014 17.10.2003 

232.  Mihalache L. Dumitru SC ISFT 7-A 0038 23.10.2003 
233.  Mihalcea C.  Dan SC ISFT 1-A 0054 19.11.2003 
234.  Mihu  E. Felician-Eugen SC ISFT 3-A 0302 17.12.2003 

235.  Mircea N. Ion SC ISFT 4-A 0191 10.12.2003 
236.  Miron Gh. Nelli SC ISFT 7-A 0039 23.10.2003 
237.  Mititelu F. Marian SC ISFT 3-A 0261 22.12.2003 

238.  Mitrea Gh. Constantin D nu  SC ISFT 5-A 0060 06.10.2003 
239.  Mle ni  G. Corneliu SC ISFT 3-A 0238 22.12.2003 
240.  Mocanu C.  Marius-Petre SC ISFT 1-A 0053 19.11.2003 
241.  Mocanu G.  Valeriu SC ISFT 1-A 0059 19.11.2003 

242.  Moisi V. Vasile SC ISFT 4-A 0117 24.12.2003 
243.  Mol Dovan P. Marius SC ISFT 4-A 0140 03.11.2003 
244.  Moldavan G. Ioan SC ISFT 4-A 0153 03.11.2003 

245.  Moldovan F. Petru SC ISFT 5-A 0049 26.11.2003 
246.  Moldovan I. Angela SC ISFT 5-A 0070 06.10.2003 
247.  Molnar I. Ovidiu Ion SC ISFT 4-A 0167 11.12.2003 

248.  Morar I. Ioan SC ISFT 4-A 0009 17.11.2003 
249.  Moraru V. Vasile SC ISFT 4-A 0118 24.12.2003 
250.  Moro an G. Dragomir SC ISFT 3-A 0258 22.12.2003 

251.  Moro anu G. Drago   SC ISFT 1-A 0087 03.12.2003 
252.  Motoc A. Cornelie SC ISFT 4-A 0177 11.12.2003 
253.  Muntean T. Ioan SC ISFT 4-A 0192 10.12.2003 

254.  Munteanu  C. Ion SC ISFT 8-A 0022 10.11.2003 
255.  Murariu P. Nicolae SC ISFT 3-A 0245 22.12.2003 
256.  Mure an A. Olimpiu SC ISFT 4-A 0170 11.12.2003 

257.  Mure an G. Dan SC ISFT 4-A 0142 03.11.2003 
258.  Mure an V. Dan Andrei SC ISFT 3-A 0284 22.12.2003 
259.  Neagot  G. Cornel Romeo SC ISFT 4-A 0010 17.11.2003 

260.  Nechita C.  Adrian SC ISFT 1-A 0055 19.11.2003 
261.  Nicolescu C.  Mircea SC ISFT 1-A 0061 19.11.2003 
262.  Nistor S. Florin SC ISFT 4-A 0183 10.12.2003 

263.  Ni  A tefan Florin SC ISFT 3-A 0305 17.12.2003 
264.  Ni  C.  tefan Adalbert SC ISFT 1-A 0062 19.11.2003 
265.  Ni  G. Nicolae-Mircea SC ISFT 3-A 0310 15.10.2003 

266.  Ni  V. Robert P storel SC ISFT 1-A 0088 03.12.2003 
267.  Nu  I. Constantin SC ISFT 3-A 0181 22.12.2003 
268.  Nu iu I. Elena SC ISFT 4-A 0124 24.12.2003 

269.  Oal  I. Ioan SC ISFT 3-A 0281 22.12.2003 
270.  Olariu E. Nicolae Ioan SC ISFT 3-A 0179 22.12.2003 
271.  Onujec G. Gheorghe SC ISFT 3-A 0171 22.12.2003 

272.  Onujec I. Larisa Rodica SC ISFT 3-A 0298 17.12.2003 
273.  Oprea I. Vasile SC ISFT 5-A 0046 10.10.2003 
274.  Oros A. Eugen Felician SC ISFT 4-A 0155 03.11.2003 

275.  Paraschivu G. Nicolae SC ISFT 3-A 0241 22.12.2003 
276.  u Gh. Ioan Cornel SC ISFT 5-A 0071 06.10.2003 
277.  Paroan R. Mihai SC ISFT 3-A 0304 17.12.2003 

278.  Pârvu G. Gheorghe Alex. SC ISFT 4-A 0103 24.12.2003 
279.  rica B. Marian SC ISFT 1-A 0028 17.10.2003 
280.  Patriche C. Vasile SC ISFT 7-A 0040 23.10.2003 

281.  Paval Gh. Gheorghe SC ISFT 5-A 0057 06.10.2003 
282.  Petec I. Nicolae SC ISFT 5-A 0066 06.10.2003 
283.  Petric A. Leon SC ISFT 4-A 0171 11.12.2003 

284.  Petric  Gh. R ducu SC ISFT 7-A 0047 23.10.2003 
285.  Pintilii M. Gheorghe SC ISFT 6-A 0051 05.12.2003 
286.  Platon I. Oleg SC ISFT 4-A 0181 10.12.2003 

287.  Plic R. Borza Olimpiu SC ISFT 4-A 0127 24.12.2003 
288.  Pocal G. Mihaela Mariana SC ISFT 4-A 0178 11.12.2003 
289.  Pogor V. Mariana SC ISFT 3-A 0268 22.12.2003 

290.  Pop L. Marin Liviu SC ISFT 5-A 0067 06.10.2003 
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291.  Pop N. Flaviu - Ioan SC ISFT 3-A 0256 22.12.2003 

292.  Pop t. tefan SC ISFT 4-A 0172 11.12.2003 
293.  Popa G. Florin Vasile SC ISFT 3-A 0194 22.12.2003 
294.  Popa I. Teodor SC ISFT 3-A 0287 22.12.2003 

295.  Popescu C. Niculae SC ISFT 1-A 0116 29.11.2003 
296.  Popescu N. Marcel SC ISFT 7-A 0043 23.10.2003 
297.  Popescu N.Florian Cantemir SC ISFT 1-A 0117 29.11.2003 

298.  Popic  V. Constantin SC ISFT 4-A 0041 17.11.2003 
299.  Popovici C. Dorel SC ISFT 3-A 0195 22.12.2003 
300.  Popovici I. Ioan Dorin SC ISFT 3-A 0170 22.12.2003 
301.  Porumb I. Vasile  SC ISFT 5-A 0061 06.10.2003 

302.  Porumboiu M.  Savel-Liviu SC ISFT 1-A 0060 19.11.2003 
303.  Pricop R. Mihai SC ISFT 6-A 0057 05.12.2003 
304.  Prodan T. Adrian SC ISFT 1-A 0086 03.12.2003 

305.  Protopopescu A.  Adrian SC ISFT 1-A 0095 03.12.2003 
306.  Protopopu D. Gabriel Telu SC ISFT 4-A 0138 24.12.2003 
307.  Pura V. Vasile SC ISFT 4-A 0134 24.12.2003 

308.  Putave . tefan SC ISFT 3-A 0185 22.12.2003 
309.  doi I. Laz r SC ISFT 3-A 0166 22.12.2003 
310.  Radulescu M. Gheorghe SC ISFT 5-A 0075 06.10.2003 

311.  Reme  I. Vasile SC ISFT 4-A 0145 03.11.2003 
312.  Roman T. Alexandru SC ISFT 3-A 0224 22.12.2003 
313.  Ro a E. Ovidiu Aurel SC ISFT 3-A 0219 22.12.2003 

314.  Ro ca A. Ciprian Ionel SC ISFT 3-A 0272 22.12.2003 
315.  Ro ca P. Alina SC ISFT 3-A 0273 22.12.2003 
316.  Rosch I. Alexandru Sorin SC ISFT 3-A 0264 22.12.2003 

317.  Rotaru Gh. Vasile SC ISFT 6-A 0052 05.12.2003 
318.  Rus F. Florin SC ISFT 4-A 0162 03.11.2003 
319.  Rus I. Ioan SC ISFT 4-A 0119 24.12.2003 

320.  Rusu A. Toader SC ISFT 1-A 0031 17.10.2003 
321.  Rusu I. Ioan SC ISFT 3-A 0288 22.12.2003 
322.  Rusu M. Gheorghe SC ISFT 7-A 0049 07.11.2003 

323.  Sab u I. Liviu SC ISFT 4-A 0120 24.12.2003 
324.  icu C. Daniel SC ISFT 6-A 0060 05.12.2003 
325.  Salanchi t. tefan SC ISFT 4-A 0129 24.12.2003 

326.  Samfira I. Dezideriu SC ISFT 4-A 0121 24.12.2003 
327.  andor I. Ioan SC ISFT 4-A 0149 03.11.2003 
328.  andru I. Ilie SC ISFT 3-A 0257 22.12.2003 

329.  Sânpetrean V. tefan SC ISFT 4-A 0045 17.11.2003 
330.  rac N. Nelu SC ISFT 3-A 0207 22.12.2003 
331.  arba I. Ioan SC ISFT 4-A 0163 10.10..2003 

332.  dic O. Ionel SC ISFT 3-A 0172 22.12.2003 
333.  erb A. Adrian Eugen SC ISFT 3-A 0222 22.12.2003 
334.  Serb nescu A.  Constantin SC ISFT 1-A 0051 19.11.2003 

335.  Sichim I. Gheorghe SC ISFT 1-A 0020 17.10.2003 
336.  iclovan I. Ioan SC ISFT 3-A 0282 22.12.2003 
337.  igovan V. Alexandru SC ISFT 4-A 0136 24.12.2003 

338.  Silv an D. Alexandru SC ISFT 3-A 0297 17.12.2003 
339.  Sircu a V. C lin Teodor SC ISFT 3-A 0209 22.12.2003 
340.  ofron I. Virgil Radu SC ISFT 4-A 0152 03.11.2003 

341.  Solomon M. Florentina SC ISFT 1-A 0115 29.11.2003 
342.  Solovastru I. Iosif Eleonor SC ISFT 5-A 0079 06.10.2003 
343.  Stan C.  Ionu  Viorel SC ISFT 1-A 0057 19.11.2003 

344.  Stan M. Marius Petre SC ISFT 3-A 0277 22.12.2003 
345.  Stanciu S. Gheorghe SC ISFT 1-A 0015 17.10.2003 
346.  Stanislav A. Sorin SC ISFT 3-A 0255 22.12.2003 

347.  tefan N. Nicolae SC ISFT 1-A 0030 17.10.2003 
348.  tef noaica F. Ioan SC ISFT 3-A 0293 17.12.2003 
349.  te co I. Ioan SC ISFT 3-A 0229 22.12.2003 

350.  Stîngu N. Ion SC ISFT 3-A 0294 17.12.2003 

Nr. 
crt. 

Numele i prenumele 
personalului atestat 

Seria i nr. 
atestatului 

Data 
eliber rii** 
atestatului 

351.  Stoian (-) Marius SC ISFT 1-A 0092 03.12.2003 

352.  Stoicu V. Cristian SC ISFT 3-A 0301 17.12.2003 
353.  Strat I. Ioan SC ISFT 5-A 0059 06.10.2003 
354.  Stroia I. Cosmina Beatrice SC ISFT 5-A 0073 06.10.2003 

355.  Suciu C. Cornel SC ISFT 5-A 0072 06.10.2003 
356.  Suciu C. Traian SC ISFT 4-A 0032 17.11.2003 
357.  uta I. Ioan SC ISFT 4-A 0043 17.11.2003 

358.  Taflan Gh. Eugen  SC ISFT 5-A 0051 30.10.2003 
359.  ran G. Radu SC ISFT 6-A 0053 05.12.2003 
360.  ranu C. Adrian SC ISFT 5-A 0062 06.10.2003 
361.  tar  V. Mircea SC ISFT 4-A 0179 11.12.2003 

362.  Tenczer T. Florica SC ISFT 3-A 0283 22.12.2003 
363.  Tescu N. Dan Mihail SC ISFT 6-A 0058 05.12.2003 
364.  Thira V. Dragutin SC ISFT 4-A 0148 03.11.2003 

365.  ig u M Gheorghe SC ISFT 1-A 0019 17.10.2003 
366.  ihoi I. Radu C lin SC ISFT 3-A 0308 17.12.2003 
367.  Timandi I. Ioan Marinel SC ISFT 4-A 0122 24.12.2003 

368.  Tinc u G. Gheorghe Gabriel SC ISFT 4-A 0173 11.12.2003 
369.  Tinc u I. Ioan SC ISFT 4-A 0107 24.12.2003 
370.  Titei C.  Sorin SC ISFT 1-A 0050 19.11.2003 

371.  Titi E. Ernestiu SC ISFT 5-A 0068 06.10.2003 
372.  Treab  I. Corneliu SC ISFT 1-A 0018 17.10.2003 
373.  Tudor G. Nicolae SC ISFT 3-A 0244 22.12.2003 

374.  Tudor I. Ilie SC ISFT 3-A 0231 22.12.2003 
375.  Tudor P. Anton Rare  SC ISFT 1-A 0016 17.10.2003 
376.  Tudori C. Rodica SC ISFT 3-A 0187 22.12.2003 

377.  Tulea G. Teodor SC ISFT 3-A 0199 22.12.2003 
378.  Turchin  C. Marin SC ISFT 1-A 0017 17.10.2003 
379.  Tu tean M. Petru SC ISFT 3-A 0176 22.12.2003 

380.  Udrescu I. Manuel Sorin SC ISFT 3-A 0295 17.12.2003 
381.  Ududec T. Ioan SC ISFT 6-A 0054 05.12.2003 
382.  dan V. Adrian SC ISFT 4-A 0174 11.12.2003 

383.  Varga T. Teodor SC ISFT 3-A 0215 22.12.2003 
384.  Vasileniuc V. Gheorghe SC ISFT 6-A 0055 05.12.2003 
385.  Vasilescu A Valentin SC ISFT 1-A 0021 17.10.2003 

386.  Vasilescu I. Mariana SC ISFT 3-A 0174 22.12.2003 
387.  Veli cu C. Octavian SC ISFT 2-A 0413 18.12.2003 
388.  Vidican P. Ioan SC ISFT 3-A 0186 22.12.2003 

389.  Vieru I. Petric  SC ISFT 3-A 0254 22.12.2003 
390.  Vintil  I. Constantin SC ISFT 3-A 0167 22.12.2003 
391.  Vintil  I. Iuliu SC ISFT 3-A 0236 22.12.2003 

392.  Visan N. Ioan SC ISFT 1-A 0025 17.10.2003 
393.  Vlaic V. Ioan SC ISFT 4-A 0141 03.11.2003 
394.  Vod  T. C lin SC ISFT 1-A 0119 29.11.2003 

395.  Vo loban I.D. Aurora SC ISFT 5-A 0064 06.10.2003 
396.  Zaporojan A. Vasile SC ISFT 4-A 0186 10.12.2003 
397.  Zarji chi P. Marin SC ISFT 6-A 0063 05.12.2003 

* Conform prevederilor Deciziei Directorului General AFER nr. 68/ 
07.04.2003, prin care a fost aprobat  „Metodologia privind desf urarea 
activit ii de atestare profesional  a salaria ilor de specialitate care 
asigur  preg tirea, perfec ionarea i particip  în comisiile de autorizare a 
personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei”. 

** Atestatele sunt valabile 10 ani de la data eliber rii, în condi iile viz rii 
periodice a acestora. 
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MECANICII DE LOCOMOTIV  – AUTOMOTOR – pentru deservirea mijloacelor de trac iune 
i/sau instala iile de siguran  a circula iei cu care sunt echipate acestea, în activitatea de manevr  

i/sau de remorcare a trenurilor autoriza i în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 
 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. 
autoriza ie 

Data 
eliber rii* 

1.  Ababei A. D nu  SC - 6M1 366 18.10.2003 

2.  Ababei A. D nu  SC - 6M1 383 18.10.2003 
3.  Ababei A. D nu  SC - 6M1 400 18.10.2003 
4.  Ababei A. D nu  SC - 6M2 417 18.10.2003 

5.  Acatrinei M. Florin SC - 6M4 515 05.12.2003 
6.  Ailu oaei M. Vasile SC - 1M3 839 27.11.2003 
7.  Alboi Gh. Gheorghe SC - 6M8 496 05.12.2003 

8.  Aldea Gh. Ion SC - 1M3 843 27.11.2003 
9.  Aldea N. Ion SC - 5M11 525 06.10.2003 
10.  Alecu I. Constantin SC - 1M8 810 20.11.2003 

11.  Anane I. Gheorghe SC - 8M1 646 26.11.2003 
12.  Anane I. Gheorghe SC - 8M1 647 26.11.2003 
13.  Andacs A. Robert Tomas SC - 5M3 554 21.10.2003 

14.  Andrei Ion SC - 2M4 905 30.10.2003 
15.  Andreiana T. Nicolae SC - 7M11 411 11.12.2003 
16.  Andrica I. Gheorghe SC - 4M1 345 27.10.2003 

17.  Andrica I. Gheorghe SC - 4M3 348 27.10.2003 
18.  Angheloiu Gh. Ion SC - 7M8 354 05.11.2003 
19.  Anghelu  N. Constantin SC - 6M1 367 18.10.2003 

20.  Anghelu  N. Constantin SC - 6M1 384 18.10.2003 
21.  Anghelu  N. Constantin SC - 6M1 401 18.10.2003 
22.  Anghelu  N. Constantin SC - 6M2 418 18.10.2003 

23.  Antoci Dumitru SC - 3M9 908 01.10.2003 
24.  Antonescu D. Eugen Adrian SC - 4M1 300 17.10.2003 
25.  Apostol Florin SC - 2M3 817 31.10.2003 

26.  Apostu M. Gabriel SC - 7M1 328 31.10.2003 
27.  Ardelean Iacob SC - 3M7 961 31.10.2003 
28.  Ardelean Iacob SC - 3M12 969 31.10.2003 

29.  Arghiroiu O Nicolae SC - 7M8 441 16.12.2003 
30.  Arsene Ion SC - 2M1 973 12.12.2003 
31.  Arsene Ion SC - 2M1 974 12.12.2003 

32.  Arsene Ion SC - 2M2 975 12.12.2003 
33.  Asan Marius Eugen SC - 2M12 777 15.10.2003 
34.  Asimine D. Daniel SC - 5M3 555 21.10.2003 

35.  Asl u D. Sorin Marcel SC - 4M1 282 23.10.2003 
36.  Asl u D. Sorin Marcel SC - 4M6 287 23.10.2003 
37.  Avram D. Izot SC - 8M5 511 25.10.2003 

38.  Avram S. Constantin SC - 1M8 831 28.11.2003 
39.  Axenie I. Macidon Ioan SC - 6M1 362 18.10.2003 
40.  Axenie I. Macidon Ioan SC - 6M1 379 18.10.2003 
41.  Axenie I. Macidon Ioan SC - 6M1 396 18.10.2003 

42.  Axenie I. Macidon Ioan SC - 6M2 413 18.10.2003 
43.  Badea Daniel SC - 3M9 909 01.10.2003 
44.  Badea Ion SC - 2M5 945 28.11.2003 

45.  Baicu I. Vasile SC - 8M4 524 25.10.2003 
46.  uc Dumitru SC - 3M9 910 01.10.2003 
47.   Ion SC - 2M3 812 31.10.2003 

48.  Bala T. Liviu SC - 4M10 239 08.12.2003 
49.  Balaci Ion SC - 2M4 1010 12.12.2003 
50.  lan Gh. u Ion SC - 7M5 334 15.10.2003 

51.  Balan M. Cristinel SC - 6M8 497 05.12.2003 
52.  nean G. D nu  SC - 4M10 260 08.12.2003 
53.  nescu G. Daniel SC - 8M12 604 26.11.2003 

54.  Balgiu Ion SC - 2M1 985 12.12.2003 
55.  loiu Mircea SC - 3M12 944 31.10.2003 
56.  at Gheorghe SC - 2M4 970 12.12.2003 

57.  Bândil  G. Gavril SC - 4M1 310 14.10.2003 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. 
autoriza ie 

Data 
eliber rii* 

58.  Bândil  G. Gavril SC - 4M1 311 14.10.2003 

59.  Bândil  G. Gavril SC - 4M1 312 14.10.2003 
60.  Bândil  G. Gavril SC - 4M5 337 14.10.2003 
61.  nic  Manole SC - 2M1 893 29.10.2003 

62.  nic  Manole SC - 2M4 894 29.10.2003 
63.  Barac D. Nicolae SC - 7M8 355 05.11.2003 
64.  Baran Sorin SC - 3M3 974 25.11.2003 

65.  Barb Liviu SC - 2M3 811 31.10.2003 
66.  Barbu Eugen SC - 2M12 808 13.10.2003 
67.  u C. Ion SC - 1M8 811 20.11.2003 

68.  Bejan I. F nic  SC - 7M5 400 11.12.2003 
69.  Bejan I. Georgel SC - 7M11 412 11.12.2003 
70.  Bencec Ioan Gheorghe SC - 3M9 911 01.10.2003 

71.  Berghian V. Marius Ioan SC - 5M3 537 25.09.2003 
72.  Betea L. Ciprian Emil SC - 4M3 285 23.10.2003 
73.  Bialy M. Dorin SC - 6M1 363 18.10.2003 

74.  Bialy M. Dorin SC - 6M1 380 18.10.2003 
75.  Bialy M. Dorin SC - 6M1 397 18.10.2003 
76.  Bialy M. Dorin SC - 6M2 414 18.10.2003 

77.  Bibere N. Constantin SC - 5M8 566 30.10.2003 
78.  Bîcle anu Barbu SC - 2M4 1005 12.12.2003 
79.  Bila G. Gheorghe SC - 4M2 291 10.12.2003 

80.  Bila G. Gheorghe SC - 4M1 292 10.12.2003 
81.  Bilius Gh. Ambrozie SC - 6M1 368 18.10.2003 
82.  Bilius Gh. Ambrozie SC - 6M1 385 18.10.2003 

83.  Bilius Gh. Ambrozie SC - 6M1 402 18.10.2003 
84.  Bilius Gh. Ambrozie SC - 6M2 419 18.10.2003 
85.  Bîndil  L. Gheorghe Dan SC - 5M3 556 21.10.2003 

86.  Bira Chirion SC - 3M6 935 31.10.2003 
87.  Bîrsan C. Ioan SC - 6M8 498 05.12.2003 
88.  Bivolaru Gheorghe SC - 2M4 927 28.11.2003 

89.  Bleaj Grigore SC - 2M1 784 22.12.2003 
90.  Bleaj Grigore SC - 2M1 785 22.12.2003 
91.  Bleaj Grigore SC - 2M2 786 22.12.2003 

92.  Blîndu T. Constantin SC - 7M1 385 04.12.2003 
93.  Bodi M. Csaba SC - 5M8 567 30.10.2003 
94.  Bodi  B. Alexandru Ludovic SC - 4M1 373 19.11.2003 

95.  Bodi  B. Alexandru Ludovic SC - 4M1 377 19.11.2003 
96.  Bodi  B. Alexandru Ludovic SC - 4M3 380 19.11.2003 
97.  Bodor A. Zoltan SC - 5M5 547 10.12.2003 
98.  Boitor M. Mihai SC - 5M12 539 25.09.2003 

99.  Borcea S. Gheorghe SC - 8M1 480 29.09.2003 
100.  Borcea S. Gheorghe SC - 8M7 582 26.11.2003 
101.  Borcea S. Gheorghe SC - 8M12 583 26.11.2003 

102.  Borha M. Gheorghe SC - 4M3 295 10.12.2003 
103.  Boro  I. Petru SC - 4M1 372 19.11.2003 
104.  Boro  I. Petru SC - 4M1 376 19.11.2003 

105.  Boro  I. Petru SC - 4M5 381 19.11.2003 
106.  Bort  A. Gheorghe SC - 7M11 475 16.12.2003 
107.  Borug  Florinel SC - 2M4 1006 12.12.2003 

108.  Borza G Gheorghe SC - 4M6 288 23.10.2003 
109.  Borza G. Dorin SC - 4M9 279 23.10.2003 
110.  Borza G. Gheorghe SC - 4M1 283 23.10.2003 

111.  Bouariu A. Liviu SC - 1M10 790 18.11.2003 
112.  Brînz  D. Florinel SC - 6M4 517 05.12.2003 
113.  Brînzea G. Gheorghe SC - 5M8 568 30.10.2003 

114.  Bucur Gh. Marian SC - 7M3 391 11.12.2003 



Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 95

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. 
autoriza ie 

Data 
eliber rii* 

115.  Bud G. Ioan SC - 5M11 526 06.10.2003 
116.  Budeanu I. Vasile SC - 6M8 499 05.12.2003 
117.  Budiu Cornel SC - 3M12 953 31.10.2003 

118.  Bulgaru P. Costel SC - 6M1 509 21.10.2003 
119.  Bulgaru P. Costel SC - 6M2 510 21.10.2003 
120.  Buna R. Nicu or SC - 4M3 296 10.12.2003 

121.  Bunea tefan SC - 2M12 800 13.10.2003 
122.  Burc  Mircea SC - 7M12 369 20.11.2003 
123.  Burc  P. Gavril SC - 4M1 346 27.10.2003 

124.  Burc  P. Gavril SC - 4M3 349 27.10.2003 
125.  Burciu D. Costel SC - 8M12 595 26.11.2003 
126.  Buriu T. Ion SC - 1M8 829 28.11.2003 

127.  Burlacu N. Mihail SC - 7M11 476 16.12.2003 
128.  Burmambet T. Temur SC - 8M3 650 26.11.2003 
129.  Buruian I. Teodor SC - 5M8 569 30.10.2003 

130.  Bu e Eugen SC - 2M12 805 13.10.2003 
131.  Bu ea Nicolae SC - 2M4 901 30.10.2003 
132.  Caciora Aurel Nicolae SC - 2M5 944 28.11.2003 

133.  Calboreanu I. Remus Silvius SC - 4M1 313 14.10.2003 
134.  Calboreanu I. Remus Silvius SC - 4M1 314 14.10.2003 
135.  Calboreanu I. Remus Silvius SC - 4M1 315 14.10.2003 

136.  Calboreanu I. Remus Silvius SC - 4M5 338 14.10.2003 
137.  ld raru Sebastian Dumitru SC - 2M3 815 31.10.2003 
138.  lin Costel SC - 2M1 883 29.10.2003 

139.  lin Costel SC - 2M4 884 29.10.2003 
140.  lin E. Marius SC - 7M1 386 04.12.2003 
141.  Calistru M. Constantin SC - 6M8 500 05.12.2003 

142.  Calistru M. Liviu Mihai SC - 6M1 369 18.10.2003 
143.  Calistru M. Liviu Mihai SC - 6M1 386 18.10.2003 
144.  Calistru M. Liviu Mihai SC - 6M1 403 18.10.2003 

145.  Calistru M. Liviu Mihai SC - 6M2 420 18.10.2003 
146.  Cali a I. tefan SC - 8M1 478 22.09.2003 
147.  Cali a I. tefan SC - 8M1 610 26.11.2003 

148.  Caloian C. Alexandru SC - 7M11 414 11.12.2003 
149.  Cantor C. Constantin SC - 6M8 501 05.12.2003 
150.  pitanu M. Paul SC - 6M1 291 18.10.2003 

151.  pitanu M. Paul SC - 6M1 310 18.10.2003 
152.  pitanu M. Paul SC - 6M1 329 18.10.2003 
153.  pitanu M. Paul SC - 6M2 358 18.10.2003 

154.  mid  I. Gabriel SC - 5M3 557 21.10.2003 
155.  Carp D. Mircea SC - 7M5 401 11.12.2003 
156.  Carp D. Mircea SC - 7M11 415 11.12.2003 

157.  riu E. Emanoil Ovidiu SC - 6M4 516 05.12.2003 
158.  tan  M. Sabin SC - 4M1 316 14.10.2003 
159.  tan  M. Sabin SC - 4M1 318 14.10.2003 
160.  tan  M. Sabin SC - 4M1 319 14.10.2003 

161.  tan  M. Sabin SC - 4M5 339 14.10.2003 
162.  oi I. Gheorghe SC - 7M8 443 16.12.2003 
163.  Catrina Paul SC - 2M12 771 15.10.2003 

164.  Cazacu I. Sorin SC - 6M1 370 18.10.2003 
165.  Cazacu I. Sorin SC - 6M1 387 18.10.2003 
166.  Cazacu I. Sorin SC - 6M1 404 18.10.2003 

167.  Cazacu I. Sorin SC - 6M2 421 18.10.2003 
168.  Ceac reanu N. Nicolae SC - 8M3 579 26.11.2003 
169.  Ceau u Ion SC - 2M1 976 12.12.2003 

170.  Ceau u Ion SC - 2M1 977 12.12.2003 
171.  Ceau u Ion SC - 2M2 978 12.12.2003 
172.  Ceoc A. Nicolae SC - 7M8 356 05.11.2003 

173.  Cernea D. Ioan SC - 7M11 477 16.12.2003 
174.  Cernea D. Ion SC - 7M5 335 15.10.2003 
175.  Cernica C. Viorel SC - 7M1 329 31.10.2003 
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176.  Chiciorag  V. Mihalache SC - 7M5 402 11.12.2003 
177.  Chiciorag  V. Mihalache SC - 7M11 416 11.12.2003 
178.  Chimigea Costache SC - 2M4 934 28.11.2003 

179.  Chiorean T. Teofil Ioan SC - 4M10 270 23.10.2003 
180.  Chirculescu Ion SC - 2M5 1014 12.12.2003 
181.  Chiriac E. Nelu SC - 7M5 403 11.12.2003 

182.  Chiriac M. Constantin SC - 1M8 812 20.11.2003 
183.  Chiriloaei Mihai SC - 3M6 936 31.10.2003 
184.  Chi  T. Traian SC - 4M10 271 23.10.2003 

185.  Chivu V. Vasile SC - 8M1 486 29.09.2003 
186.  Chivu V. Vasile SC - 8M12 590 26.11.2003 
187.  Cîmpianu N. Ioan SC - 4M1 253 17.10.2003 

188.  Cindea V. Paul SC - 8M1 611 26.11.2003 
189.  Ciobanu D. Dumitru SC - 5M8 570 30.10.2003 
190.  Ciobanu Radu SC - 2M1 987 12.12.2003 

191.  Ciobanu Z. Costel SC - 1M8 813 20.11.2003 
192.  Ciobotaru D. Carp SC - 7M11 417 11.12.2003 
193.  Ciocan C. Nicolae SC - 7M8 442 16.12.2003 

194.  Ciocan Gh. Constantin SC - 6M8 502 05.12.2003 
195.  Ciocan N. Gheorghe SC - 7M3 459 16.12.2003 
196.  Ciocan N. Gheorghe SC - 7M4 460 16.12.2003 

197.  Ciocoiu N. Constantin SC - 8M1 630 26.11.2003 
198.  Ciocoiu N. Constantin SC - 8M1 631 26.11.2003 
199.  Ciolac Gheorghe SC - 3M12 978 25.11.2003 

200.  Ciolan Mihai SC - 2M5 1015 12.12.2003 
201.  Ciorbaru C. Sandu SC - 8M1 481 29.09.2003 
202.  Ciorbaru I. Mih  SC - 8M3 652 26.11.2003 

203.  Ciorecan Ilarion SC - 2M4 929 28.11.2003 
204.  Cîrciu Ion SC - 2M5 1026 12.12.2003 
205.  Cîrciu Victor SC - 7M12 370 20.11.2003 

206.  Ciriblan A. Liviu SC - 8M1 496 29.09.2003 
207.  Ciriblan A. Liviu SC - 8M1 497 29.09.2003 
208.  Ciriblan A. Liviu SC - 8M1 498 29.09.2003 

209.  Ciriblan A. Liviu SC - 8M10 499 29.09.2003 
210.  Cîrj  Gh. Ioan SC - 7M5 404 11.12.2003 
211.  Cisteian I. Ioan SC - 5M11 527 06.10.2003 

212.  Ciulacu Titi SC - 2M1 988 12.12.2003 
213.  Ciupitu Cristian SC - 3M12 928 31.10.2003 
214.  Ciurcanu C. Sorinel SC - 7M3 461 16.12.2003 

215.  Ciurcanu C. Sorinel SC - 7M4 462 16.12.2003 
216.  Ciurtin I. Nicu or SC - 1M3 837 27.11.2003 
217.  Cobîrzan I. Florin Ioan SC - 4M10 273 23.10.2003 

218.  Cojocaru Liviu SC - 3M12 977 25.11.2003 
219.  Colan Nicolae SC - 2M12 827 06.11.2003 
220.  Colina Alexandru SC - 2M4 935 28.11.2003 
221.  Coman D. Ion SC - 1M11 802 10.11.2003 

222.  Coman V. Stoean SC - 8M1 632 26.11.2003 
223.  Coman V. Stoean SC - 8M1 633 26.11.2003 
224.  Com a A. Vasile SC - 5M11 528 06.10.2003 

225.  Constantin Gr. Anghel SC - 1M10 791 18.11.2003 
226.  Constantin M. Alexandru SC - 8M1 622 26.11.2003 
227.  Constantin M. Alexandru SC - 8M1 623 26.11.2003 

228.  Constantin M. Nicolae SC - 1M1 799 27.10.2003 
229.  Constantin N. Eugen SC - 1M11 801 10.11.2003 
230.  Constantin P. Mihai SC - 1M8 814 20.11.2003 

231.  Constantinescu Al. Gheorghe SC - 1M8 815 20.11.2003 
232.  Copaciu L. Florentin SC - 4M10 272 23.10.2003 
233.  Corcoveanu Nicolae SC - 2M1 787 22.12.2003 

234.  Corcoveanu Nicolae SC - 2M1 788 22.12.2003 
235.  Corcoveanu Nicolae SC - 2M2 789 22.12.2003 
236.  Coroiu Ioan SC - 3M6 941 31.10.2003 
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237.  Cosma I. Ovidiu Daniel SC - 4M9 280 23.10.2003 
238.  Cosma Petru SC - 3M12 970 31.10.2003 
239.  Costache Bogd nel SC - 3M3 975 25.11.2003 

240.  Costache C. tefan SC - 8M3 651 26.11.2003 
241.  Costache I. Marin SC - 1M8 816 20.11.2003 
242.  Costea N. Augustin SC - 8M4 525 25.10.2003 

243.  Costea O. Ioan SC - 5M12 540 25.09.2003 
244.  Costea Petri or SC - 2M5 1016 12.12.2003 
245.  Covaliuc M. Cristinel Mihai SC - 6M1 371 18.10.2003 

246.  Covaliuc M. Cristinel Mihai SC - 6M1 388 18.10.2003 
247.  Covaliuc M. Cristinel Mihai SC - 6M1 405 18.10.2003 
248.  Covaliuc M. Cristinel Mihai SC - 6M2 422 18.10.2003 

249.  Cov sneanu V. Ionel SC - 6M1 276 18.10.2003 
250.  Cov sneanu V. Ionel SC - 6M1 295 18.10.2003 
251.  Cov sneanu V. Ionel SC - 6M1 314 18.10.2003 

252.  Cov sneanu V. Ionel SC - 6M1 333 18.10.2003 
253.  Cov sneanu V. Ionel SC - 6M2 343 18.10.2003 
254.  Cr ciun Gh. Viorel SC - 7M3 338 15.10.2003 

255.  Cr ciun Gh. Viorel SC - 7M4 339 15.10.2003 
256.  Cr ciun M. Petre SC - 7M3 463 16.12.2003 
257.  Cr ciun M. Petre SC - 7M4 464 16.12.2003 

258.  Cr ciun P. Gheorghe SC - 1M8 776 03.10.2003 
259.  Creciunescu D. Dimitrie SC - 6M3 511 05.12.2003 
260.  Cri an C. Ioan SC - 5M12 541 25.09.2003 

261.  Cri an T. Traian SC - 5M12 542 25.09.2003 
262.  Cri an Viorel SC - 3M7 958 31.10.2003 
263.  Cri an Viorel SC - 3M12 966 31.10.2003 

264.  Cristea I. Gheorghe SC - 7M1 387 04.12.2003 
265.  Cristescu S. tefan SC - 8M1 659 10.12.2003 
266.  Cristescu S. tefan SC - 8M1 660 10.12.2003 

267.  Cristescu S. tefan SC - 8M3 661 10.12.2003 
268.  Cristoaica Marian SC - 2M1 889 29.10.2003 
269.  Cristoaica Marian SC - 2M4 890 29.10.2003 

270.  Croitoru I. Vasile SC - 6M1 495 18.10.2003 
271.  Croitoru I. Vasile SC - 6M1 296 18.10.2003 
272.  Croitoru I. Vasile SC - 6M1 315 18.10.2003 

273.  Croitoru I. Vasile SC - 6M2 344 18.10.2003 
274.  Csapo I. Geza SC - 4M10 277 23.10.2003 
275.  Cup  Alampie SC - 2M4 904 30.10.2003 

276.  Cuptor-Ilie F. Ioan SC - 5M12 543 25.09.2003 
277.  Curp n C. Mihai SC - 6M1 528 05.12.2003 
278.  Curp n C. Mihai SC - 6M1 532 05.12.2003 

279.  Curp n C. Mihai SC - 6M5 536 05.12.2003 
280.  Curp n C. Mihai SC - 6M8 540 05.12.2003 
281.  Dabîca Constantin Ilie SC - 3M9 912 01.10.2003 
282.  Daju M. Marius Daniel SC - 5M12 544 25.09.2003 

283.  Dan ia a Ion SC - 2M12 803 13.10.2003 
284.  il  I. Cristian Ionu  SC - 1M3 844 27.11.2003 
285.  il  Z. Zaharia SC - 7M3 392 11.12.2003 

286.  ricu Serghei SC - 2M5 819 31.10.2003 
287.  Dance G. Nicolae SC - 4M3 297 10.12.2003 
288.  Dancu M. Gheorghe SC - 5M11 529 06.10.2003 

289.  nil  G. Alexandru SC - 5M12 560 21.10.2003 
290.  ban  G. Gheorghe SC - 5M8 571 30.10.2003 
291.  Dari T. Toma SC - 4M1 374 19.11.2003 

292.  Dari T. Toma SC - 4M1 378 19.11.2003 
293.  Dari T. Toma SC - 4M5 382 19.11.2003 
294.  Darie G. Virginel SC - 7M5 333 15.10.2003 

295.  Dasc lu M. Dumitru SC - 8M1 479 22.09.2003 
296.  Dasc lu M. Dumitru SC - 8M1 612 26.11.2003 
297.  David S. Mihai SC - 8M12 605 26.11.2003 
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298.  Dede T. Irfan SC - 8M1 648 26.11.2003 
299.  Dediu Gh. George SC - 7M5 405 11.12.2003 
300.  Dediu P. Aurel SC - 7M11 418 11.12.2003 

301.  Dejescu Silviu SC - 2M1 870 30.10.2003 
302.  Dejescu Silviu SC - 2M2 871 30.10.2003 
303.  Diaconu Eugen SC - 2M12 804 13.10.2003 

304.  Diaconu Octavian SC - 2M1 938 31.10.2003 
305.  Diaconu Octavian SC - 2M2 939 31.10.2003 
306.  Diamantu Cornel SC - 2M4 931 28.11.2003 

307.  Din F. Gheorghe SC - 1M8 817 20.11.2003 
308.  Dinu M. Nicolae SC - 1M10 784 18.11.2003 
309.  Dinu N. Gheorghe Constantin SC - 1M5 767 03.10.2003 

310.  Dîrmina Sandu SC - 2M1 895 29.10.2003 
311.  Dîrmina Sandu SC - 2M4 896 29.10.2003 
312.  Doag  G. Dumitru SC - 8M1 679 23.12.2003 

313.  Doag  G. Dumitru SC - 8M5 680 23.12.2003 
314.  Dobre A. Ion SC - 1M8 778 03.10.2003 
315.  Dobre t. Petric  SC - 1M8 818 20.11.2003 

316.  Dobre T. Petric  SC - 8M5 512 25.10.2003 
317.  Dobrin P. Niculae SC - 8M12 591 26.11.2003 
318.  Dobri a M. Eftimie SC - 7M8 444 16.12.2003 

319.  Dogaru I. Neculai SC - 7M3 465 16.12.2003 
320.  Dogaru I. Neculai SC - 7M4 466 16.12.2003 
321.  Dr gan Gabriel SC - 2M1 911 30.10.2003 

322.  Dr gan Ion SC - 2M5 949 28.11.2003 
323.  Dr ghici Eugen SC - 3M12 927 31.10.2003 
324.  Dr goi Constantin SC - 2M4 1011 12.12.2003 

325.  Dragomir A. Nicolae SC - 8M1 500 29.09.2003 
326.  Dragomir A. Nicolae SC - 8M1 501 29.09.2003 
327.  Dragomir A. Nicolae SC - 8M1 502 29.09.2003 

328.  Dragomir A. Nicolae SC - 8M10 503 29.09.2003 
329.  Dragomir Dobre SC - 7M12 371 20.11.2003 
330.  Dragomir G. tefan SC - 4M1 317 14.10.2003 

331.  Dragomir G. tefan SC - 4M1 320 14.10.2003 
332.  Dragomir G. tefan SC - 4M1 321 14.10.2003 
333.  Dragomir G. tefan SC - 4M5 340 14.10.2003 

334.  Dragomirescu Ovidiu SC - 2M3 816 31.10.2003 
335.  Dr gu in I. Cornel SC - 8M4 526 25.10.2003 
336.  Dranca Gh. Niculai SC - 6M1 372 18.10.2003 

337.  Dranca Gh. Niculai SC - 6M1 389 18.10.2003 
338.  Dranca Gh. Niculai SC - 6M1 406 18.10.2003 
339.  Dranca Gh. Niculai SC - 6M2 423 18.10.2003 

340.  Druga G. Dumitru SC - 8M1 487 29.09.2003 
341.  Dugala B. Adrian SC - 8M5 514 25.10.2003 
342.  Dulgheru A. Soare SC - 8M1 662 10.12.2003 
343.  Dulgheru A. Soare SC - 8M1 663 10.12.2003 

344.  Dulgheru A. Soare SC - 8M3 664 10.12.2003 
345.  Dumitrache Gh. Ion SC - 1M8 819 20.11.2003 
346.  Dumitrache I. Constantin SC - 7M11 478 16.12.2003 

347.  Dumitra cu I. Marian SC - 8M5 513 25.10.2003 
348.  Dumitrescu G. Lucian SC - 8M12 596 26.11.2003 
349.  Dumitrescu Micea SC - 2M12 826 06.11.2003 

350.  Dumitriu Gh. Gheorghe SC - 6M8 503 05.12.2003 
351.  Dumitru C. Niculae SC - 1M8 830 28.11.2003 
352.  Dumitru I. Neculai SC - 7M1 330 31.10.2003 

353.  Durac Nicolae SC - 2M12 769 15.10.2003 
354.  Durac Nicolae SC - 2M8 770 15.10.2003 
355.  Du  M. Ion SC - 1M10 783 18.11.2003 

356.  Du escu A. Adrian SC - 1M10 787 18.11.2003 
357.  Efrim Costel SC - 2M4 932 28.11.2003 
358.  Enache Gheorghe SC - 3M12 979 25.11.2003 
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359.  Ene Daniel SC - 2M1 854 06.11.2003 
360.  Ene Daniel SC - 2M1 855 06.11.2003 
361.  Ene Daniel SC - 2M1 856 06.11.2003 

362.  Ene Daniel SC - 2M2 857 06.11.2003 
363.  Enic  I. Lucian SC - 6M1 288 18.10.2003 
364.  Enic  I. Lucian SC - 6M1 307 18.10.2003 

365.  Enic  I. Lucian SC - 6M1 326 18.10.2003 
366.  Enic  I. Lucian SC - 6M2 355 18.10.2003 
367.  anu I. Daniel SC - 1M10 793 18.11.2003 

368.  Farca  M. Eugen SC - 6M1 292 18.10.2003 
369.  Farca  M. Eugen SC - 6M1 311 18.10.2003 
370.  Farca  M. Eugen SC - 6M1 330 18.10.2003 

371.  Farca  M. Eugen SC - 6M2 359 18.10.2003 
372.  t I. Nicolae SC - 4M1 221 08.12.2003 
373.  Feurdean P. Viorel SC - 4M3 290 08.12.2003 

374.  Fici Dumitru SC - 2M5 1017 12.12.2003 
375.  Filip Nicoli  SC - 2M12 774 15.10.2003 
376.  Fî  M. Ion SC - 5M8 572 30.10.2003 

377.  Florea Ioan SC - 3M12 980 25.11.2003 
378.  Formagiu M. Mihai Dan SC - 1M3 836 27.11.2003 
379.  For  I. Valer SC - 4M1 387 19.11.2003 

380.  For  I. Valer SC - 4M1 388 19.11.2003 
381.  For  I. Valer SC - 4M1 389 19.11.2003 
382.  For  I. Valer SC - 4M5 390 19.11.2003 

383.  Frâncu Marian SC - 2M4 969 12.12.2003 
384.  Fr il  T. Valeriu SC - 5M7 552 21.10.2003 
385.  Fr il  T. Valeriu SC - 5M12 553 21.10.2003 

386.  Fratu I. Cristian Ilie SC - 5M1 662 22.12.2003 
387.  Fratu I. Cristian Ilie SC - 5M1 663 22.12.2003 
388.  Fratu I. Cristian Ilie SC - 5M2 667 22.12.2003 

389.  Frumu anu Traian SC - 2M3 914 12.11.2003 
390.  Fuciu Ioan SC - 3M9 913 01.10.2003 
391.  Fuic  C. Tache SC - 7M1 368 20.11.2003 

392.  Fuioag  V. Sorin Vasile SC - 6M1 289 18.10.2003 
393.  Fuioag  V. Sorin Vasile SC - 6M1 308 18.10.2003 
394.  Fuioag  V. Sorin Vasile SC - 6M1 327 18.10.2003 

395.  Fuioag  V. Sorin Vasile SC - 6M2 356 18.10.2003 
396.  Furnig  Valentin SC - 2M5 947 28.11.2003 
397.  Fuzia Constantin SC - 2M5 1018 12.12.2003 

398.  Gafar M. Fichiret SC - 8M12 606 26.11.2003 
399.  Gaiu Gh. Florinel SC - 1M10 792 18.11.2003 
400.  Gall F. Ladislau SC - 5M5 548 10.12.2003 

401.  man C. Gheorghe SC - 7M11 350 05.11.2003 
402.  Garbacea G. Ion SC - 8M1 677 23.12.2003 
403.  Garbacea G. Ion SC - 8M5 678 23.12.2003 
404.  Ga par M. Istvan SC - 5M3 625 11.11.2003 

405.  Gavril  G. Sorin Ioan SC - 5M12 611 03.11.2003 
406.   Gavril  I. Doru SC - 1M5 766 03.10.2003 
407.  Gavril  M. Stoian SC - 1M3 838 27.11.2003 

408.  Gavrilu  I. Nicolae SC - 8M1 665 10.12.2003 
409.  Gavrilu  I. Nicolae SC - 8M1 666 10.12.2003 
410.  Gavrilu  I. Nicolae SC - 8M3 667 10.12.2003 

411.  Geant  V. Emil Marius SC - 8M3 580 26.11.2003 
412.  German I. Mihai Ioan SC - 5M3 558 21.10.2003 
413.  Ghel u V. Vasilic  SC - 7M11 419 11.12.2003 

414.  Gheorghe D. Cornel SC - 8M1 668 10.12.2003 
415.  Gheorghe D. Cornel SC - 8M1 669 10.12.2003 
416.  Gheorghe D. Cornel SC - 8M3 670 10.12.2003 

417.  Gheorghe H. Gabriel SC - 1M10 785 18.11.2003 
418.  Gheorghe M. Marian SC - 8M1 613 26.11.2003 
419.  Gheorghe P. Gheorghe SC - 1M10 788 18.11.2003 
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420.  Gheorghe Tudor SC - 2M1 899 29.10.2003 
421.  Gheorghe Tudor SC - 2M4 900 29.10.2003 
422.  Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M1 278 18.10.2003 

423.  Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M1 297 18.10.2003 
424.  Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M1 316 18.10.2003 
425.  Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M1 334 18.10.2003 

426.  Gheorghiu D. Dumitru SC - 6M2 345 18.10.2003 
427.  Ghered A. Viorel SC - 7M11 479 16.12.2003 
428.  Gherlan Gh. Marian SC - 1M1 761 19.09.2003 

429.  Gherlan Gh. Marian SC - 1M2 762 19.09.2003 
430.  Ghibu Alexandru SC - 7M12 372 20.11.2003 
431.  Ghigoar  Constantin SC - 2M1 790 22.12.2003 

432.  Ghigoar  Constantin SC - 2M1 791 22.12.2003 
433.  Ghigoar  Constantin SC - 2M2 792 22.12.2003 
434.  Ghinea N. Dumitru SC - 1M11 805 10.11.2003 

435.  Ghini  G. Ciprian SC - 7M3 467 16.12.2003 
436.  Ghini  G. Ciprian SC - 7M4 468 16.12.2003 
437.  Ghi  Gh. Ion SC - 1M4 772 03.10.2003 

438.  Girigan G. Gavril  SC - 4M10 274 23.10.2003 
439.  Gl van G. C. George SC - 1M11 803 10.11.2003 
440.  Glineschi I. Constantin Victor SC - 7M1 379 04.12.2003 

441.  Glineschi I. Constantin Victor SC - 7M1 380 04.12.2003 
442.  Glon  Adrian SC - 2M1 989 12.12.2003 
443.  Gogonea T. Valeriu SC - 5M8 623 29.10.2003 

444.  Goicea C. Gheorghe SC - 1M11 804 10.11.2003 
445.  Goldschmidt Richard SC - 3M1 930 31.10.2003 
446.  Gonciulea Florea SC - 2M5 1019 12.12.2003 

447.  Gordiciuc V. Eugen SC - 6M1 529 05.12.2003 
448.  Gordiciuc V. Eugen SC - 6M1 533 05.12.2003 
449.  Gordiciuc V. Eugen SC - 6M5 537 05.12.2003 

450.  Gordiciuc V. Eugen SC - 6M8 541 05.12.2003 
451.  Gorga . Corneliu SC - 7M1 366 20.11.2003 
452.  Gorga . Corneliu SC - 7M1 367 20.11.2003 

453.  Gr dinaru St. tefan SC - 6M1 506 05.12.2003 
454.  Gr dinaru St. tefan SC - 6M1 507 05.12.2003 
455.  Gr dinaru St. tefan SC - 6M4 508 05.12.2003 

456.  Grama T. Teodor SC - 5M9 518 02.10.2003 
457.  Grigore C. Nicolae SC - 7M8 357 05.11.2003 
458.  Grigore M. Panait SC - 7M11 420 11.12.2003 

459.  Grigore Vistian SC - 2M4 926 28.11.2003 
460.  Grigorean N. Florin Nicolai SC - 6M8 504 05.12.2003 
461.  Grigoriu Costel SC - 2M3 814 31.10.2003 

462.  Grosos M. Mihai SC - 4M1 222 08.12.2003 
463.  Groza A. Adriean SC - 5M12 561 21.10.2003 
464.  Groza Gh. Iulian SC - 7M11 480 16.12.2003 
465.  Grozea F. Florin SC - 5M8 573 30.10.2003 

466.  Gugumete Gh. Ion SC - 7M8 358 05.11.2003 
467.  Gui Traian SC - 3M6 937 31.10.2003 
468.  Guler A. Gheorghe SC - 4M3 298 10.12.2003 

469.  Haidan V. Ioan SC - 7M5 406 11.12.2003 
470.  Haidan V. Ioan SC - 7M11 421 11.12.2003 
471.  Ha egan I. Ioan SC - 5M11 530 06.10.2003 

472.  Heri anu Viorel SC - 2M4 971 12.12.2003 
473.  Herman V. Vasile SC - 4M9 267 08.12.2003 
474.  Her a Cristian SC - 3M7 955 31.10.2003 

475.  Her a Cristian SC - 3M12 963 31.10.2003 
476.  Her eg A. Nicolae SC - 4M1 334 14.10.2003 
477.  Her eg A. Nicolae SC - 4M1 335 14.10.2003 

478.  Her eg A. Nicolae SC - 4M2 336 14.10.2003 
479.  Her eg A. Virgil SC - 4M1 384 19.11.2003 
480.  Her eg A. Virgil SC - 4M1 385 19.11.2003 



Lista personalului atestat/autorizat de Autoritatea Feroviar  Român  – AFER în perioada 01.10.2003 – 31.12.2003 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 98 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. 
autoriza ie 

Data 
eliber rii* 

481.  Her eg A. Virgil SC - 4M2 386 19.11.2003 
482.  Hîrlea I. Aurel SC - 4M9 281 23.10.2003 
483.  Horvath Ladislau SC - 3M6 938 31.10.2003 

484.  Huian M. Ioan SC - 6M8 505 05.12.2003 
485.  Huian M. Neculai SC - 7M5 458 16.12.2003 
486.  Hulea G. Constantin SC - 8M1 671 10.12.2003 

487.  Hulea G. Constantin SC - 8M1 672 10.12.2003 
488.  Hulea G. Constantin SC - 8M3 673 10.12.2003 
489.  Iacob A. Gavril SC - 4M1 322 14.10.2003 

490.  Iacob A. Gavril SC - 4M1 323 14.10.2003 
491.  Iacob A. Gavril SC - 4M1 324 14.10.2003 
492.  Iacob A. Gavril SC - 4M5 341 14.10.2003 

493.  Iacob Liviu SC - 2M12 772 15.10.2003 
494.  Iacob M. Puiu SC - 5M12 562 21.10.2003 
495.  Ianc I. Ioan SC - 5M11 531 06.10.2003 

496.  Iancso E. Edmund Levente SC - 5M3 626 11.11.2003 
497.  Iancu Iulian SC - 7M12 374 20.11.2003 
498.  Iancu Marinel SC - 2M1 959 12.12.2003 

499.  Iancu Marinel SC - 2M1 960 12.12.2003 
500.  Iancu Marinel SC - 2M5 961 12.12.2003 
501.  Icobescu Rus Radu SC - 3M3 971 25.11.2003 

502.  Iftenie M. Ioan SC - 7M3 469 16.12.2003 
503.  Iftenie M. Ioan SC - 7M4 470 16.12.2003 
504.  Ilea I. Mircea SC - 1M8 820 20.11.2003 

505.  Ilea I. Mircea SC - 5M12 612 03.11.2003 
506.  Ilie Constantin SC - 2M5 948 28.11.2003 
507.  Ilie D. C lin SC - 1M10 782 18.11.2003 

508.  Ilie I. Sandu SC - 8M1 617 26.11.2003 
509.  Ilie I. Sandu SC - 8M1 618 26.11.2003 
510.  Iliescu Marin SC - 2M5 966 12.12.2003 

511.  Ilincaru C. Vasile SC - 6M1 280 18.10.2003 
512.  Ilincaru C. Vasile SC - 6M1 299 18.10.2003 
513.  Ilincaru C. Vasile SC - 6M1 318 18.10.2003 

514.  Ilincaru C. Vasile SC - 6M1 336 18.10.2003 
515.  Ilincaru C. Vasile SC - 6M2 347 18.10.2003 
516.  Ion D. Daniel Nicolae SC - 5M1 665 22.12.2003 

517.  Ion D. Daniel Nicolae SC - 5M1 664 22.12.2003 
518.  Ion D. Daniel Nicolae SC - 5M2 666 22.12.2003 
519.  Ion Vasile Viorel SC - 7M12 373 20.11.2003 

520.  Iona c M. Dumitru SC - 7M11 422 11.12.2003 
521.  Ioncea P. Valentin SC - 1M8 821 20.11.2003 
522.  Ionescu Dumitru SC - 2M12 810 13.10.2003 

523.  Ionescu Gheorghe SC - 2M1 910 30.10.2003 
524.  Ionescu I. Ion SC - 4M1 254 17.10.2003 
525.  Ionescu P. Dorin SC - 1M5 768 03.10.2003 
526.  Ioni  F. Lucy SC - 7M3 347 05.11.2003 

527.  Ioni  N. Florin SC - 1M3 845 27.11.2003 
528.  Ioni  V. George SC - 7M3 346 05.11.2003 
529.  Iordache Eleodor SC - 2M1 781 22.12.2003 

530.  Iordache Eleodor SC - 2M1 782 22.12.2003 
531.  Iordache Eleodor SC - 2M2 783 22.12.2003 
532.  Iordache Gh. Mihai SC - 1M3 840 27.11.2003 

533.  Isar I. tefan Toma SC - 8M1 531 25.10.2003 
534.  Isar I. tefan Toma SC - 8M1 532 25.10.2003 
535.  Isar I. tefan Toma SC - 8M3 533 25.10.2003 

536.  Iscru M. J. Claudiu Marian SC - 1M3 846 27.11.2003 
537.  Istratie Radu SC - 3M9 914 01.10.2003 
538.  Ivan Gheorghe SC - 2M5 965 12.12.2003 

539.  Ivanciu T. Tudorel SC - 8M1 634 26.11.2003 
540.  Ivanciu T. Tudorel SC - 8M1 635 26.11.2003 
541.  Iva cu B. Marian SC - 7M8 359 05.11.2003 
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542.  Jarc u I. S ndel SC - 7M11 351 05.11.2003 
543.  Jingoiu D. Gicu SC - 7M1 388 04.12.2003 
544.  Jucan Z. Dumitru SC - 4M1 325 14.10.2003 

545.  Jucan Z. Dumitru SC - 4M1 326 14.10.2003 
546.  Jucan Z. Dumitru SC - 4M1 327 14.10.2003 
547.  Jucan Z. Dumitru SC - 4M5 342 14.10.2003 

548.  Jug naru C. Paul SC - 7M8 360 05.11.2003 
549.  Jujan Gheorghe SC - 2M1 796 22.12.2003 
550.  Jujan Gheorghe SC - 2M1 797 22.12.2003 

551.  Jujan Gheorghe SC - 2M2 798 22.12.2003 
552.  Junc G. Valeriu SC - 4M10 261 08.12.2003 
553.  Kocsics Andrei SC - 3M12 946 31.10.2003 

554.  Kosa G. Attila SC - 5M6 596 22.10.2003 
555.  Kovacs I. Tibor SC - 5M6 597 22.10.2003 
556.  Kristo Attila SC - 5M6 598 22.10.2003 

557.  Kristof S. Jozsef SC - 5M7 516 02.10.2003 
558.  ti  Eugen SC - 3M12 962 31.10.2003 
559.  Laszlo V. Arpad SC - 5M9 519 02.10.2003 

560.  Laza Corneliu SC - 3M7 956 31.10.2003 
561.  Laza Corneliu SC - 3M12 964 31.10.2003 
562.  rescu Leontin SC - 2M4 1012 12.12.2003 

563.  Leonte G. Mihai SC - 5M12 563 21.10.2003 
564.  Leonte I. Gheorghe SC - 7M3 340 15.10.2003 
565.  Leonte I. Gheorghe SC - 7M4 341 15.10.2003 

566.  Lerin iu T. Viorel SC - 4M1 218 08.12.2003 
567.  Lescanu C. Aurel SC - 6M1 290 18.10.2003 
568.  Lescanu C. Aurel SC - 6M1 309 18.10.2003 

569.  Lescanu C. Aurel SC - 6M1 328 18.10.2003 
570.  Lescanu C. Aurel SC - 6M2 357 18.10.2003 
571.  Licu Marin SC - 2M1 990 12.12.2003 

572.  Lipovanu Gh. Gheorghi  SC - 6M1 293 18.10.2003 
573.  Lipovanu Gh. Gheorghi  SC - 6M1 312 18.10.2003 
574.  Lipovanu Gh. Gheorghi  SC - 6M1 331 18.10.2003 

575.  Lipovanu Gh. Gheorghi  SC - 6M2 360 18.10.2003 
576.  Li u St. Florin Orest SC - 6M3 513 05.12.2003 
577.  Lobon  Ioan SC - 3M3 972 25.11.2003 

578.  Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M1 279 18.10.2003 
579.  Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M1 298 18.10.2003 
580.  Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M1 317 18.10.2003 

581.  Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M1 335 18.10.2003 
582.  Lucaveschi Gh. Dorel SC - 6M2 346 18.10.2003 
583.  Lungu Gheorghe SC - 2M5 967 12.12.2003 

584.  Lungu I. Daniel SC - 8M12 607 26.11.2003 
585.  Lungu I. S ndel SC - 7M3 393 11.12.2003 
586.  Lupu D. Mihai SC - 7M11 423 11.12.2003 
587.  Lupu V. Mariaan SC - 7M11 424 11.12.2003 

588.  Lupu Virgil SC - 2M5 1020 12.12.2003 
589.  ce anu V. Aurel SC - 4M1 301 17.10.2003 
590.  Mada Gavril SC - 3M12 929 31.10.2003 

591.  Maftei Petric  SC - 2M3 818 31.10.2003 
592.  lean A. Andrei SC - 4M3 269 23.10.2003 
593.  Mahu Viorel SC - 3M9 915 01.10.2003 

594.  Maio  G. Dumitru SC - 5M8 574 30.10.2003 
595.  Mara I. Ioan Dorel SC - 4M1 219 08.12.2003 
596.  Mara I. Ioan Dorel SC - 4M10 262 08.12.2003 

597.  Marc Nicolae SC - 3M1 934 31.10.2003 
598.  Marcoci I. Nicolai SC - 8M12 592 26.11.2003 
599.  Marcu Ion SC - 3M9 916 01.10.2003 

600.  Marcu Ionel SC - 2M5 1021 12.12.2003 
601.  Marin Constantin SC - 2M4 907 30.10.2003 
602.  Marin N. Nicolae SC - 8M1 534 25.10.2003 
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603.  Marin N. Nicolae SC - 8M1 535 25.10.2003 
604.  Marin N. Nicolae SC - 8M1 536 25.10.2003 
605.  Marin N. Nicolae SC - 8M2 537 25.10.2003 

606.  Marinache D. Marian SC - 8M12 597 26.11.2003 
607.  Marinescu Marin SC - 2M1 979 12.12.2003 
608.  Marinescu Marin SC - 2M1 980 12.12.2003 

609.  Marinescu Marin SC - 2M2 981 12.12.2003 
610.  Marinescu Mirel SC - 2M5 943 28.11.2003 
611.  Mari  Florin SC - 3M12 947 31.10.2003 

612.  riu  I. Lauren iu SC - 1M8 774 03.10.2003 
613.  roiu Ion SC - 2M4 903 30.10.2003 
614.  Matei Cornel SC - 3M12 943 31.10.2003 

615.  Matei N. Ion SC - 5M8 624 29.10.2003 
616.  Maxim C. Constantin SC - 6M1 373 18.10.2003 
617.  Maxim C. Constantin SC - 6M1 390 18.10.2003 

618.  Maxim C. Constantin SC - 6M1 407 18.10.2003 
619.  Maxim C. Constantin SC - 6M2 424 18.10.2003 
620.  Medve I. Ionel Cornel SC - 4M1 223 08.12.2003 

621.  Mih il  G. Gheorghe SC - 5M7 621 21.10.2003 
622.  Mih il  G. Gheorghe SC - 5M12 620 21.10.2003 
623.  Mih il  G. Gheorghe SC - 5M8 622 21.10.2003 

624.  Mih il  Gh. Mihai SC - 7M3 394 11.12.2003 
625.  Mihaiu N. Nicolae SC - 1M10 795 18.11.2003 
626.  Mihu escu Ionel SC - 2M5 1025 12.12.2003 

627.  Miloaie Gh. Neculai SC - 1M3 833 27.11.2003 
628.  Milo  Dumitru SC - 2M12 779 15.10.2003 
629.  Milotin Gh. Mihai SC - 7M5 336 15.10.2003 

630.  Milotin Gh. Mihai SC - 7M11 481 16.12.2003 
631.  Mina Constantin  SC - 2M1 858 06.11.2003 
632.  Mina Constantin  SC - 2M1 859 06.11.2003 

633.  Mina Constantin  SC - 2M1 860 06.11.2003 
634.  Mina Constantin  SC - 2M2 861 06.11.2003 
635.  Mina Marian SC - 2M12 780 15.10.2003 

636.  Mincic T. Virgil SC - 4M1 225 08.12.2003 
637.  Minciun  I. Dan SC - 6M1 374 18.10.2003 
638.  Minciun  I. Dan SC - 6M1 391 18.10.2003 

639.  Minciun  I. Dan SC - 6M1 408 18.10.2003 
640.  Minciun  I. Dan SC - 6M2 425 18.10.2003 
641.  Mîndra  G. Valentin Nicolae SC - 5M8 575 30.10.2003 

642.  Minu  V. Petre SC - 7M3 471 16.12.2003 
643.  Minu  V. Petre SC - 7M4 472 16.12.2003 
644.  Mînza Gh. Dumitru SC - 7M11 352 05.11.2003 

645.  Mircea D. Stelian SC - 1M11 806 10.11.2003 
646.  Mirea N. Vasile SC - 1M1 759 19.09.2003 
647.  Mirea N. Vasile SC - 1M2 760 19.09.2003 
648.  Miric  V. Vasile SC - 1M8 779 03.10.2003 

649.  Miron I. Doru SC - 1M8 822 20.11.2003 
650.  Mîr u A Valeriu SC - 8M12 598 26.11.2003 
651.  Mi i Pavel SC - 3M12 952 31.10.2003 

652.  Mitrica Ion SC - 2M1 846 06.11.2003 
653.  Mitrica Ion SC - 2M1 847 06.11.2003 
654.  Mitrica Ion SC - 2M1 848 06.11.2003 

655.  Mitrica Ion SC - 2M2 849 06.11.2003 
656.  Mitrofan Dumitru SC - 2M5 968 12.12.2003 
657.  Mitrofan M. Daniel SC - 7M11 482 16.12.2003 

658.  Mitroi Cristian SC - 2M1 820 31.10.2003 
659.  Mitroi Cristian SC - 2M1 821 31.10.2003 
660.  Mitroi Cristian SC - 2M1 822 31.10.2003 

661.  Mitroi Cristian SC - 2M2 823 31.10.2003 
662.  Mitru Petre  SC - 2M1 908 30.10.2003 
663.  Miu V. Mihai SC - 7M8 445 16.12.2003 
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664.  Mladin Petru SC - 3M12 948 31.10.2003 
665.  Mocanu M. Constantin SC - 7M11 426 11.12.2003 
666.  Moga V. Vasile SC - 5M8 576 30.10.2003 

667.  Mogo neanu C. Constantin SC - 6M1 282 18.10.2003 
668.  Mogo neanu C. Constantin SC - 6M1 301 18.10.2003 
669.  Mogo neanu C. Constantin SC - 6M1 320 18.10.2003 

670.  Mogo neanu C. Constantin SC - 6M1 338 18.10.2003 
671.  Mogo neanu C. Constantin SC - 6M2 349 18.10.2003 
672.  Moisei I. Marian SC - 7M5 407 11.12.2003 

673.  Moldovan A. Melinte SC - 8M1 575 26.11.2003 
674.  Moldovan A. Melinte SC - 8M1 576 26.11.2003 
675.  Moldovan A. Melinte SC - 8M1 577 26.11.2003 

676.  Moldovan A. Melinte SC - 8M3 578 26.11.2003 
677.  Moldovan N. Nicolae SC - 5M9 520 02.10.2003 
678.  Moldoveanu N. Constantin SC - 1M1 751 18.09.2003 

679.  Moldoveanu N. Constantin SC - 1M1 752 18.09.2003 
680.  Moldoveanu N. Constantin SC - 1M1 753 18.09.2003 
681.  Moldoveanu N. Constantin SC - 1M5 754 18.09.2003 

682.  Molnar G. Adrian SC - 4M1 302 17.10.2003 
683.  Molnar I. Iosif SC - 4M1 224 08.12.2003 
684.  Morcan P. Tiberiu Dorian SC - 5M12 613 03.11.2003 

685.  Morcan P. Tiberiu Dorian SC - 4M1 255 17.10.2003 
686.  Mo oiu M. Ionel SC - 1M8 823 20.11.2003 
687.  Mo  Ioan SC - 3M12 949 31.10.2003 

688.  Mo oc Radu SC - 3M7 957 31.10.2003 
689.  Mo oc Radu SC - 3M12 965 31.10.2003 
690.  Muntean I. Marin Ioan SC - 5M11 532 06.10.2003 

691.  Munteanu L. Ion SC - 8M3 654 26.11.2003 
692.  Munteanu V. Ion SC - 8M1 674 10.12.2003 
693.  Munteanu V. Ion SC - 8M1 675 10.12.2003 

694.  Munteanu V. Ion SC - 8M3 676 10.12.2003 
695.  Mur rescu D. Dumitru SC - 7M8 361 05.11.2003 
696.  Muraru I. Radu SC - 5M8 577 30.10.2003 

697.  Mure an I. Valentin SC - 4M1 220 08.12.2003 
698.  Mure an I. Valentin SC - 4M10 263 08.12.2003 
699.  Mursa Valentin SC - 2M4 928 28.11.2003 

700.  Mu at S. Gabriel SC - 8M5 515 25.10.2003 
701.  Mutescu Dan Virgil SC - 3M12 926 31.10.2003 
702.  Nanu C lin SC - 2M12 825 06.11.2003 

703.  stase C. Liviu SC - 1M10 794 18.11.2003 
704.  Nate V. Valeriu SC - 5M12 614 03.11.2003 
705.  Neac u M. Marian SC - 8M3 653 26.11.2003 

706.  Neac u Paul SC - 2M1 992 12.12.2003 
707.  Neagu N. Gheorghe SC - 8M1 488 29.09.2003 
708.  Neagu N. Gheorghe SC - 8M7 586 26.11.2003 
709.  Neagu N. Gheorghe SC - 8M12 587 26.11.2003 

710.  Neagu T. Eugen SC - 8M1 508 25.10.2003 
711.  Neagu T. Eugen SC - 8M1 509 25.10.2003 
712.  Neagu T. Eugen SC - 8M5 510 25.10.2003 

713.  Necula G. Mitic  SC - 8M4 527 25.10.2003 
714.  Necula N. St nic  SC - 7M11 425 11.12.2003 
715.  Nedelcovici G. Ioan SC - 7M8 446 16.12.2003 

716.  Nedelcu C. Gheorghe SC - 8M1 642 26.11.2003 
717.  Nedelcu C. Gheorghe SC - 8M1 643 26.11.2003 
718.  Nedelcu I. Ion SC - 1M11 808 10.11.2003 

719.  Nedelcu Ion SC - 2M1 909 30.10.2003 
720.  Nedelcu T. Ionel SC - 7M3 348 05.11.2003 
721.  Nedelea Eugen SC - 2M12 778 15.10.2003 

722.  Nedelea Marius SC - 2M1 885 29.10.2003 
723.  Nedelea Marius SC - 2M4 886 29.10.2003 
724.  Nedelea Marius SC - 2M1 986 12.12.2003 
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725.  Negrea Constantin SC - 2M12 801 13.10.2003 
726.  Negrea Ion SC - 2M12 802 13.10.2003 
727.  Nezamali E. Nejdet SC - 8M1 614 26.11.2003 

728.  Nezamali E. Nejdet SC - 8M1 615 26.11.2003 
729.  Nica N. Gheorghe SC - 1M11 807 10.11.2003 
730.  Nica V. Gheorghe SC - 4M3 299 10.12.2003 

731.  Nicoar  Mihai SC - 3M3 976 25.11.2003 
732.  Nicolae Dumitru SC - 2M1 991 12.12.2003 
733.  Nicolescu T. Adrian SC - 8M5 516 25.10.2003 

734.  Nisioi M. tefan SC - 6M1 364 18.10.2003 
735.  Nisioi M. tefan SC - 6M1 381 18.10.2003 
736.  Nisioi M. tefan SC - 6M1 398 18.10.2003 

737.  Nisioi M. tefan SC - 6M2 415 18.10.2003 
738.  Nistor E. Ioan SC - 5M7 608 07.11.2003 
739.  Nistor E. Ioan SC - 5M12 607 07.11.2003 

740.  Nistor E. Ioan SC - 5M6 600 07.11.2003 
741.  Nistor E. Ioan SC - 5M1 609 07.11.2003 
742.  Nistor E. Ioan SC - 5M1 610 07.11.2003 

743.  Ni  Constantin SC - 2M12 807 13.10.2003 
744.  Ni  Costic  SC - 7M12 375 20.11.2003 
745.  Ni  I. Paraschiv Viorel SC - 1M3 842 27.11.2003 

746.  Ni  Ionel SC - 3M9 917 01.10.2003 
747.  Ni  T. Ion SC - 8M5 517 25.10.2003 
748.  Oan  Marin SC - 3M1 924 16.10.2003 

749.  Oan  Marin SC - 3M2 925 16.10.2003 
750.  Oanara I. Alexandru SC - 8M1 640 26.11.2003 
751.  Oanara I. Alexandru SC - 8M1 641 26.11.2003 

752.  Oancia V. Sorin SC - 6M1 283 18.10.2003 
753.  Oancia V. Sorin SC - 6M1 302 18.10.2003 
754.  Oancia V. Sorin SC - 6M1 321 18.10.2003 

755.  Oancia V. Sorin SC - 6M2 350 18.10.2003 
756.  Ohriniuc P. Marin SC - 6M1 677 28.11.2003 
757.  Ohriniuc P. Marin SC - 6M2 678 28.11.2003 

758.  Ohriniuc P. Marin SC - 6M3 679 28.11.2003 
759.  Olaru Constantin SC - 3M1 931 31.10.2003 
760.  Olaru Nicolae SC - 2M4 1007 12.12.2003 

761.  Ologu M. Vasile SC - 7M8 362 05.11.2003 
762.  Oltean I. Turel SC - 5M7 605 07.11.2003 
763.  Oltean I. Turel SC - 5M12 606 07.11.2003 

764.  Oltean I. Turel SC - 5M6 601 07.11.2003 
765.  Oltean I. Turel SC - 5M1 602 07.11.2003 
766.  Oltean I. Turel SC - 5M1 603 07.11.2003 

767.  Oltean I. Turel SC - 5M1 604 07.11.2003 
768.  Oncioiu N. Nicolae SC - 5M8 578 30.10.2003 
769.  One P. Radu SC - 4M10 264 08.12.2003 
770.  Onica Gheorghe SC - 3M3 973 25.11.2003 

771.  Oprea N. Gheorghe SC - 1M8 780 03.10.2003 
772.  Oprean I. Ioan SC - 4M1 303 17.10.2003 
773.  Oprinca G. D nu  Daniel SC - 5M9 521 02.10.2003 

774.  Oros A. Iurii Eugen SC - 8M1 658 26.11.2003 
775.  an A. Aurel Nelu SC - 4M1 226 08.12.2003 
776.  Pal P. Vasile SC - 5M12 615 03.11.2003 

777.  Pana G. Gigi SC - 8M3 493 29.09.2003 
778.  Panait George SC - 7M12 376 20.11.2003 
779.  pureanu I. Titi SC - 8M12 593 26.11.2003 

780.  Paraschiv Costel SC - 2M1 830 06.11.2003 
781.  Paraschiv Costel SC - 2M7 831 06.11.2003 
782.  Paraschiv Costel SC - 2M8 832 06.11.2003 

783.  Paraschiv Costel SC - 2M12 833 06.11.2003 
784.  Paraschiv I. Sorinel SC - 8M3 492 29.09.2003 
785.  Paraschiv R. Gabriel SC - 7M5 337 15.10.2003 
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786.  Paraschiv R. Gabriel SC - 7M11 483 16.12.2003 
787.  Paraschiva Radu SC - 3M10 906 01.10.2003 
788.  Pârvu M. Mircea SC - 1M10 781 18.11.2003 

789.  Pascal H. Chimon SC - 7M11 427 11.12.2003 
790.  Patriche . Dumitru SC - 7M11 428 11.12.2003 
791.  Patrinjan I. Ionel SC - 5M12 545 25.09.2003 

792.  Pavel Petre SC - 2M5 1022 12.12.2003 
793.  Pecsi Samu SC - 3M12 982 25.11.2003 
794.  Petcu A. Ionel SC - 8M12 599 26.11.2003 

795.  Petrea I. Valentin SC - 1M3 834 27.11.2003 
796.  Petrescu G. Costic  SC - 8M1 538 25.10.2003 
797.  Petrescu G. Costic  SC - 8M1 539 25.10.2003 

798.  Petrescu G. Costic  SC - 8M1 540 25.10.2003 
799.  Petrescu G. Costic  SC - 8M5 541 25.10.2003 
800.  Petrescu P. Viorel SC - 7M8 363 05.11.2003 

801.  Petrov G. Gheorghe SC - 8M7 584 26.11.2003 
802.  Petrov G. Gheorghe SC - 8M12 585 26.11.2003 
803.  Petrov T. Gheorghe SC - 8M1 489 29.09.2003 

804.  Petru  M. Petrea SC - 6M1 530 05.12.2003 
805.  Petru  M. Petrea SC - 6M1 534 05.12.2003 
806.  Petru  M. Petrea SC - 6M5 538 05.12.2003 

807.  Petru  M. Petrea SC - 6M8 542 05.12.2003 
808.  Pietrariu P. Florin Corneliu SC - 6M1 375 18.10.2003 
809.  Pietrariu P. Florin Corneliu SC - 6M1 392 18.10.2003 

810.  Pietrariu P. Florin Corneliu SC - 6M1 409 18.10.2003 
811.  Pietrariu P. Florin Corneliu SC - 6M2 426 18.10.2003 
812.  Pintilie P. tefan SC - 8M1 616 26.11.2003 

813.  Pîrlogea Gheorghe SC - 2M1 850 06.11.2003 
814.  Pîrlogea Gheorghe SC - 2M1 851 06.11.2003 
815.  Pîrlogea Gheorghe SC - 2M1 852 06.11.2003 

816.  Pîrlogea Gheorghe SC - 2M2 853 06.11.2003 
817.  Pirpidel Dumitru SC - 2M4 924 28.11.2003 
818.  Pîrvu Constantin SC - 2M12 829 06.11.2003 

819.  Pîrvu D. Ion SC - 8M5 518 25.10.2003 
820.  Piticari Gh. Gheorghe SC - 6M3 512 05.12.2003 
821.  Pod relu G. Gheorghe SC - 5M11 533 06.10.2003 

822.  Pog cean T. Teodor Marin SC - 4M10 275 23.10.2003 
823.  Poian  Gh. Ioan SC - 6M1 284 18.10.2003 
824.  Poian  Gh. Ioan SC - 6M1 303 18.10.2003 

825.  Poian  Gh. Ioan SC - 6M1 322 18.10.2003 
826.  Poian  Gh. Ioan SC - 6M1 339 18.10.2003 
827.  Poian  Gh. Ioan SC - 6M2 351 18.10.2003 

828.  Pop G. Gheorghe SC - 4M1 375 19.11.2003 
829.  Pop G. Gheorghe SC - 4M1 379 19.11.2003 
830.  Pop G. Gheorghe SC - 4M5 383 19.11.2003 
831.  Pop I. Ilie Cornel SC - 4M1 284 23.10.2003 

832.  Pop I. Ilie Cornel SC - 4M6 289 23.10.2003 
833.  Pop I. Mihai Gavril Simion SC - 4M10 276 23.10.2003 
834.  Popa Constantin SC - 2M12 806 13.10.2003 

835.  Popa F. Gheorghe SC - 4M1 268 08.12.2003 
836.  Popa Gheorghe SC - 2M4 930 28.11.2003 
837.  Popa V. Adi or SC - 8M3 655 26.11.2003 

838.  Popa Valentin Ioan SC - 3M7 960 31.10.2003 
839.  Popa Valentin Ioan SC - 3M12 968 31.10.2003 
840.  Popescu Daniel Romeo SC - 3M9 918 01.10.2003 

841.  Popi Marian SC - 2M1 793 22.12.2003 
842.  Popi Marian SC - 2M1 794 22.12.2003 
843.  Popi Marian SC - 2M2 795 22.12.2003 

844.  Popoaia C. Ioan SC - 5M3 559 21.10.2003 
845.  Posderie Cri an SC - 2M4 1008 12.12.2003 
846.  Precup V. Vasile Sorin SC - 4M1 304 17.10.2003 
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847.  Preda Ionel SC - 2M1 993 12.12.2003 

848.  Preda Marian SC - 2M1 878 14.10.2003 

849.  Preda Marian SC - 2M1 879 14.10.2003 

850.  Preda Marian SC - 2M5 880 14.10.2003 

851.  Preda Nicolae SC - 2M1 838 06.11.2003 

852.  Preda Nicolae SC - 2M7 839 06.11.2003 

853.  Preda Nicolae SC - 2M8 840 06.11.2003 

854.  Preda Nicolae SC - 2M12 841 06.11.2003 

855.  Pricop D. Constantin SC - 6M1 285 18.10.2003 

856.  Pricop D. Constantin SC - 6M1 304 18.10.2003 

857.  Pricop D. Constantin SC - 6M1 323 18.10.2003 

858.  Pricop D. Constantin SC - 6M1 340 18.10.2003 

859.  Pricop D. Constantin SC - 6M2 352 18.10.2003 

860.  Pricope I. Dumitru SC - 7M3 395 11.12.2003 

861.  Pripu Constantin SC - 2M4 1009 12.12.2003 

862.  Pul ea I. Ioan SC - 5M3 627 11.11.2003 

863.  Pup  Gheorghe SC - 2M1 881 10.10.2003 

864.  Pup  Gheorghe SC - 2M2 882 10.10.2003 

865.  Purc rea N. Gheorghe SC - 8M1 490 29.09.2003 

866.  Pu ca  V. Ioan SC - 5M12 546 25.09.2003 

867.  Pu cu Nicolae SC - 2M1 834 06.11.2003 

868.  Pu cu Nicolae SC - 2M7 835 06.11.2003 

869.  Pu cu Nicolae SC - 2M8 836 06.11.2003 

870.  Pu cu Nicolae SC - 2M12 837 06.11.2003 

871.  Pzepolschi M. Anton Ciprian SC - 1M8 775 03.10.2003 

872.  cman Florin SC - 2M12 776 15.10.2003 

873.  Racz Iosif SC - 3M9 919 01.10.2003 

874.  Rada Constantin SC - 2M12 828 06.11.2003 

875.  Radu Mimi SC - 2M1 956 12.12.2003 

876.  Radu Mimi SC - 2M1 957 12.12.2003 

877.  Radu Mimi SC - 2M5 958 12.12.2003 

878.  du  N. Costic  SC - 7M1 389 04.12.2003 

879.  ileanu C. Ion SC - 6M4 518 05.12.2003 

880.  Raiu Fl. Robert SC - 1M8 824 20.11.2003 

881.  psigan C lin SC - 3M6 939 31.10.2003 

882.  Rascu G. Nicolae SC - 8M5 519 25.10.2003 

883.  Rebegel D. D nu  SC - 4M1 305 17.10.2003 

884.  Ristea G. Cristian Hari SC - 8M3 581 26.11.2003 

885.  Ristea Ilie SC - 2M1 994 12.12.2003 

886.  Robescu Constantin SC - 3M9 920 01.10.2003 

887.  Roibu V. Ion SC - 4M1 306 17.10.2003 

888.  Roman Antonic  SC - 2M4 1013 12.12.2003 

889.  Roman R. Gheorghe SC - 1M1 755 18.09.2003 

890.  Roman R. Gheorghe SC - 1M1 756 18.09.2003 

891.  Roman R. Gheorghe SC - 1M1 757 18.09.2003 

892.  Roman R. Gheorghe SC - 1M5 758 18.09.2003 

893.  Roncea D. Ion SC - 1M1 798 27.10.2003 

894.  Ro ca D. Gheorghe SC - 5M3 628 11.11.2003 

895.  Ro ca I. Leonida SC - 8M1 482 29.09.2003 

896.  Ro oga Vasile SC - 2M3 813 31.10.2003 

897.  Ro u Al. Drago  SC - 6M1 365 18.10.2003 

898.  Ro u Al. Drago  SC - 6M1 382 18.10.2003 

899.  Ro u Al. Drago  SC - 6M1 399 18.10.2003 

900.  Ro u Al. Drago  SC - 6M2 416 18.10.2003 

901.  Ro u S. Costel SC - 8M1 636 26.11.2003 

902.  Ro u S. Costel SC - 8M1 637 26.11.2003 
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903.  Ro u V. Vasile SC - 6M1 531 05.12.2003 

904.  Ro u V. Vasile SC - 6M1 535 05.12.2003 

905.  Ro u V. Vasile SC - 6M5 539 05.12.2003 

906.  Ro u V. Vasile SC - 6M8 543 05.12.2003 

907.  Rotaru I. tefan SC - 8M1 638 26.11.2003 

908.  Rotaru I. tefan SC - 8M1 639 26.11.2003 

909.  Rus I. Aurel Dorel SC - 5M11 534 06.10.2003 

910.  Rusu Valentin SC - 2M1 891 29.10.2003 

911.  Rusu Valentin SC - 2M4 892 29.10.2003 

912.  Sabou G. Gheorghe SC - 5M8 579 30.10.2003 

913.  Saghin M. E. Marian Dorel SC - 5M11 535 06.10.2003 

914.  gian G. Adrian Tudorel SC - 4M10 265 08.12.2003 

915.  Salomia A. Paulic  SC - 1M10 796 18.11.2003 

916.  Sanda tefan SC - 2M1 887 29.10.2003 

917.  Sanda tefan SC - 2M4 888 29.10.2003 

918.  andru D. Marin SC - 5M7 517 02.10.2003 

919.  Sandu A. Gheorghe SC - 7M1 390 04.12.2003 

920.  Sandu Nicolae SC - 2M5 946 28.11.2003 

921.  Sandu S. Ion SC - 1M10 786 18.11.2003 

922.  Sanfir Ion SC - 2M1 962 12.12.2003 

923.  Sanfir Ion SC - 2M1 963 12.12.2003 

924.  Sanfir Ion SC - 2M5 964 12.12.2003 

925.  Sarivan M. Stan SC - 7M11 353 05.11.2003 

926.  Sas Ioan SC - 3M12 950 31.10.2003 

927.  Sasu I. Vasile SC - 8M4 528 25.10.2003 

928.  Sava G. Dumitru SC - 8M1 619 26.11.2003 

929.  Sava G. Dumitru SC - 8M1 620 26.11.2003 

930.  Sava S. Vasile SC - 7M11 484 16.12.2003 

931.  Savatie Nicolae SC - 2M5 1027 12.12.2003 

932.  Savina M. Cornel SC - 5M1 512 02.10.2003 

933.  Savina M. Cornel SC - 5M1 513 02.10.2003 

934.  Savina M. Cornel SC - 5M1 514 02.10.2003 

935.  Savina M. Cornel SC - 5M2 515 02.10.2003 

936.  Savu D. Ion SC - 7M3 349 05.11.2003 

937.  Scafe  Emil SC - 3M9 921 01.10.2003 

938.  chiopea C. Ioan SC - 5M3 629 11.11.2003 

939.  chiopu C. Dorel SC - 5M3 630 11.11.2003 

940.  crab M. Vasilic  SC - 6M1 281 18.10.2003 

941.  crab M. Vasilic  SC - 6M1 300 18.10.2003 

942.  crab M. Vasilic  SC - 6M1 319 18.10.2003 

943.  crab M. Vasilic  SC - 6M1 337 18.10.2003 

944.  crab M. Vasilic  SC - 6M2 348 18.10.2003 

945.  Selim N. Erdal SC - 8M12 608 26.11.2003 

946.  Semeniuc Nicolae SC - 3M9 922 01.10.2003 

947.  Sentes N. Mihai SC - 5M5 549 10.12.2003 

948.  erban Gh. Dumitru SC - 1M11 809 10.11.2003 

949.  erban Gh. Octavian SC - 7M11 485 16.12.2003 

950.  erban I. N. Ion Eugen SC - 1M5 770 03.10.2003 

951.  erban N. George SC - 8M1 649 26.11.2003 

952.  erban Tudor SC - 2M4 972 12.12.2003 

953.  erban Vasile SC - 7M12 377 20.11.2003 

954.  Serian N. Mircea SC - 7M1 331 31.10.2003 

955.  Silaghi F. Francisc SC - 4M6 266 08.12.2003 

956.  Simion I. George SC - 1M10 789 18.11.2003 

957.  Simu  C. Ovidiu SC - 4M3 286 23.10.2003 

958.  Sîrbu I. Dorin Sorin SC - 5M3 631 11.11.2003 
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959.  Sîrbu M. Gheorghe SC - 5M8 580 30.10.2003 

960.  Sîrbu V. Vasile Cristian SC - 5M3 538 25.09.2003 

961.  u I. Ionel SC - 7M3 399 11.12.2003 

962.  Soare I. Titi SC - 8M1 621 26.11.2003 

963.  Solovan I. Niculai SC - 6M1 376 18.10.2003 

964.  Solovan I. Niculai SC - 6M1 393 18.10.2003 

965.  Solovan I. Niculai SC - 6M1 410 18.10.2003 

966.  Solovan I. Niculai SC - 6M2 427 18.10.2003 

967.  Sorea D. Dionisie SC - 5M8 581 30.10.2003 

968.  Soroboac  I. Mihai SC - 8M1 601 16.10.2003 

969.  Soroboac  I. Mihai SC - 8M1 602 16.10.2003 

970.  Soroboac  I. Mihai SC - 8M3 603 16.10.2003 

971.  Sotir P. Ion SC - 8M1 504 29.09.2003 

972.  Sotir P. Ion SC - 8M1 505 29.09.2003 

973.  Sotir P. Ion SC - 8M1 506 29.09.2003 

974.  Sotir P. Ion SC - 8M10 507 29.09.2003 

975.  Sotoc I. Mircia SC - 4M1 227 08.12.2003 

976.  Sotreanu I. Gheorghe SC - 8M4 529 25.10.2003 

977.  Sp tar Florin SC - 3M6 940 31.10.2003 

978.  Spiridom T. Milu  SC - 7M3 473 16.12.2003 

979.  Spiridom T. Milu  SC - 7M4 474 16.12.2003 

980.  Staicu Liviu SC - 3M3 923 01.10.2003 

981.  Stan I. Costic  SC - 8M1 491 29.09.2003 

982.  Stana Iulian SC - 2M1 997 12.12.2003 

983.  Stanciu I. Dumitru SC - 7M3 396 11.12.2003 

984.  Stanciu I. Vasile SC - 7M3 397 11.12.2003 

985.  Stanciu N. Nicolae SC - 5M12 616 03.11.2003 

986.  Stancu I. Bogdan Ioan SC - 5M8 582 30.10.2003 

987.  Stancu Petre SC - 2M1 912 30.10.2003 

988.  St nculescu M. Nicu or SC - 8M3 494 29.09.2003 

989.  St nescu A. Ion Viorel SC - 7M8 364 05.11.2003 

990.  St nescu Vasile SC - 2M1 874 30.10.2003 

991.  St nescu Vasile SC - 2M2 875 30.10.2003 

992.  tefan A. Avram SC - 7M1 381 04.12.2003 

993.  tefan A. Avram SC - 7M1 382 04.12.2003 

994.  tefan Ilie SC - 2M12 824 06.11.2003 

995.  tefan P. Ion SC - 1M8 827 20.11.2003 

996.  tefan V. Marius SC - 8M5 521 25.10.2003 

997.  tef niu V. Dumitru SC - 6M1 286 18.10.2003 

998.  tef niu V. Dumitru SC - 6M1 305 18.10.2003 

999.  tef niu V. Dumitru SC - 6M1 324 18.10.2003 

1000.  tef niu V. Dumitru SC - 6M1 341 18.10.2003 

1001.  tef niu V. Dumitru SC - 6M2 353 18.10.2003 

1002.  Stejar D. Marius SC - 8M5 520 25.10.2003 

1003.  Stoian B. Alexandru SC - 7M8 447 16.12.2003 

1004.  Stoica Marin SC - 2M1 996 12.12.2003 

1005.  Stoica N. Adrian SC - 1M8 825 20.11.2003 

1006.  Stoicescu Ion SC - 2M1 950 28.11.2003 

1007.  Stoicescu Ion SC - 2M1 951 28.11.2003 

1008.  Stoicescu Ion SC - 2M5 952 28.11.2003 

1009.  tolf tefan SC - 2M5 1023 12.12.2003 

1010.  Stratulat M. Sandu SC - 7M3 398 11.12.2003 

1011.  Strîmbeanu A. Ion SC - 4M1 256 17.10.2003 

1012.  Strinu Horia SC - 2M1 995 12.12.2003 

1013.  Stroe Marin SC - 2M5 942 28.11.2003 

1014.  Suciu M. Mircea Vasile SC - 5M8 583 30.10.2003 
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1015.  Sultan Gh. Adelu  SC - 1M1 797 27.10.2003 

1016.  Sultana Gh. Traian SC - 6M1 377 18.10.2003 

1017.  Sultana Gh. Traian SC - 6M1 394 18.10.2003 

1018.  Sultana Gh. Traian SC - 6M1 411 18.10.2003 

1019.  Sultana Gh. Traian SC - 6M2 428 18.10.2003 

1020.  Suman Gh. Ionel SC - 1M1 800 27.10.2003 

1021.  Suman Gh. Ionel SC - 1M8 826 20.11.2003 

1022.   V. Tudor SC - 1M4 771 03.10.2003 

1023.  uta V. Valer Cornel SC - 5M9 523 02.10.2003 

1024.  Szabo F. Francisc Attila SC - 5M9 522 02.10.2003 

1025.  Szep K. Arpad SC - 5M3 565 22.10.2003 

1026.  Tache P. Paul SC - 8M12 600 26.11.2003 

1027.  Taifas I. Emil SC - 7M8 448 16.12.2003 

1028.  Tal G. Viorel SC - 4M1 293 10.12.2003 

1029.  Tal G. Viorel SC - 4M2 294 10.12.2003 

1030.  Tamas A. Feren  Atila SC - 5M6 599 22.10.2003 

1031.  Tanasa I. Dorel SC - 8M12 609 26.11.2003 

1032.  nase Florea SC - 2M4 902 30.10.2003 

1033.  nase G. Viorel SC - 8M5 523 25.10.2003 

1034.  nase Ioan SC - 2M1 998 12.12.2003 

1035.  nase T. Neculai SC - 8M12 594 26.11.2003 

1036.  Tarana G. Ion SC - 8M1 483 29.09.2003 

1037.  Tarana G. Ion SC - 8M7 588 26.11.2003 

1038.  Tarana G. Ion SC - 8M12 589 26.11.2003 

1039.  Tarc  I. Valeriu SC - 7M8 449 16.12.2003 

1040.  Tastaman G. Costel SC - 8M5 522 25.10.2003 

1041.  Tatu I. Constantin SC - 8M1 626 26.11.2003 

1042.  Tatu I. Constantin SC - 8M1 627 26.11.2003 

1043.  Tekeres I. Petru Ilie SC - 5M5 550 10.12.2003 

1044.  Teodor T. Gigel SC - 7M11 429 11.12.2003 

1045.  Teodorescu I. Daniel SC - 6M1 294 18.10.2003 

1046.  Teodorescu I. Daniel SC - 6M1 313 18.10.2003 

1047.  Teodorescu I. Daniel SC - 6M1 332 18.10.2003 

1048.  Teodorescu I. Daniel SC - 6M2 361 18.10.2003 

1049.  Terec S. Leontin SC - 4M10 278 23.10.2003 

1050.  Terzea I. Marian SC - 5M12 564 21.10.2003 

1051.  Theil W. M. Walter SC - 5M12 617 03.11.2003 

1052.  ic Mircea SC - 3M12 954 31.10.2003 

1053.  icu Ion SC - 2M1 866 06.11.2003 

1054.  icu Ion SC - 2M1 867 06.11.2003 

1055.  icu Ion SC - 2M1 868 06.11.2003 

1056.  icu Ion SC - 2M2 869 06.11.2003 

1057.  Ticu Ionel SC - 7M12 378 20.11.2003 

1058.  icudean M. Mihai SC - 4M1 328 14.10.2003 

1059.  icudean M. Mihai SC - 4M1 329 14.10.2003 

1060.  icudean M. Mihai SC - 4M1 330 14.10.2003 

1061.  icudean M. Mihai SC - 4M5 343 14.10.2003 

1062.  imp u Gh. Nicolae SC - 6M3 514 05.12.2003 

1063.  incoteanu N. Vasile SC - 7M8 451 16.12.2003 

1064.  iplic  Gh. Gheorghe SC - 1M3 835 27.11.2003 

1065.  Tîrcavu . Radu SC - 7M1 383 04.12.2003 

1066.  Tîrcavu . Radu SC - 7M1 384 04.12.2003 

1067.  Tiriteu G. Gheorghe SC - 4M1 347 27.10.2003 

1068.  Tiriteu G. Gheorghe SC - 4M3 350 27.10.2003 

1069.  Tiron E. Gheorghe SC - 1M1 763 14.10.2003 

1070.  Tiron E. Gheorghe SC - 1M1 764 14.10.2003 
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1071.  Tiron E. Gheorghe SC - 1M11 765 14.10.2003 

1072.  Ti a Marin SC - 2M12 775 15.10.2003 

1073.  Toader I. Mihalache SC - 7M5 408 11.12.2003 

1074.  Toader N. B di  SC - 1M3 841 27.11.2003 

1075.  Toader S. Constantin SC - 7M8 450 16.12.2003 

1076.  Tocitu C. Vasile SC - 1M8 773 03.10.2003 

1077.  Tokes Andras SC - 3M10 907 01.10.2003 

1078.  Toma Gh. Nelu SC - 7M11 430 11.12.2003 

1079.  Toma Gh. Valeriu SC - 1M8 828 20.11.2003 

1080.  Toma I. Dumitru SC - 8M3 656 26.11.2003 

1081.  Tomescu I. Ion SC - 8M1 484 29.09.2003 

1082.  Trandafir Negru SC - 2M4 936 28.11.2003 

1083.  Tra ca Liviu SC - 2M4 906 30.10.2003 

1084.  Trocea I. Costel SC - 7M1 332 31.10.2003 

1085.  Tru  Dumitru SC - 2M1 999 12.12.2003 

1086.  Tudor F. Ioan SC - 8M1 485 29.09.2003 

1087.  Tudor Ionel SC - 2M1 842 06.11.2003 

1088.  Tudor Ionel SC - 2M7 843 06.11.2003 

1089.  Tudor Ionel SC - 2M8 844 06.11.2003 

1090.  Tudor Ionel SC - 2M12 845 06.11.2003 

1091.  Tudurean R. Iacob SC - 6M1 378 18.10.2003 

1092.  Tudurean R. Iacob SC - 6M1 395 18.10.2003 

1093.  Tudurean R. Iacob SC - 6M1 412 18.10.2003 

1094.  Tudurean R. Iacob SC - 6M2 429 18.10.2003 

1095.  Tuic  Gheorghe SC - 2M1 862 06.11.2003 

1096.  Tuic  Gheorghe SC - 2M1 863 06.11.2003 

1097.  Tuic  Gheorghe SC - 2M1 864 06.11.2003 

1098.  Tuic  Gheorghe SC - 2M2 865 06.11.2003 

1099.  Turcu I. Ovidiu SC - 7M3 342 15.10.2003 

1100.  Turcu I. Ovidiu SC - 7M4 343 15.10.2003 

1101.  Tu  Nicolae SC - 2M1 876 30.10.2003 

1102.  Tu  Nicolae SC - 2M2 877 30.10.2003 

1103.  Tutunea N. Ionel SC - 8M1 624 26.11.2003 

1104.  Tutunea N. Ionel SC - 8M1 625 26.11.2003 

1105.  Ungureanu I. Florin SC - 6M1 287 18.10.2003 

1106.  Ungureanu I. Florin SC - 6M1 306 18.10.2003 

1107.  Ungureanu I. Florin SC - 6M1 325 18.10.2003 

1108.  Ungureanu I. Florin SC - 6M1 342 18.10.2003 

1109.  Ungureanu I. Florin SC - 6M2 354 18.10.2003 

1110.  Ungureanu Marian SC - 2M4 937 28.11.2003 

1111.  Usturoi S. Marinic  SC - 8M4 530 25.10.2003 

1112.  duva G. Costinel SC - 5M12 619 03.11.2003 

1113.  duva P. Vasile SC - 1M8 832 28.11.2003 

1114.  Vaida I. Ioan SC - 4M1 228 08.12.2003 

1115.  Vajco Mihai SC - 3M7 959 31.10.2003 

1116.  Vajco Mihai SC - 3M12 967 31.10.2003 

1117.  lu Costel SC - 2M12 773 15.10.2003 

1118.  Vandra D Vasile Neculai SC - 7M3 344 15.10.2003 

1119.  Vandra D Vasile Neculai SC - 7M4 345 15.10.2003 

Nr.  
crt. 

Numele i prenumele Serie i nr. 
autoriza ie 

Data 
eliber rii* 

1120.  rgatu Alexandru SC - 2M1 913 30.10.2003 

1121.  rzaru Pantelie SC - 2M12 809 13.10.2003 

1122.  Vasiescu Mircea SC - 3M1 932 31.10.2003 

1123.  Vasilcoiu Daniel SC - 2M4 925 28.11.2003 

1124.  Vasile Gh. Dumitru SC - 1M5 769 03.10.2003 

1125.  Vasiu I. Iulian SC - 5M12 618 03.11.2003 

1126.  Vasloban T. D nu  Ilie SC - 5M5 551 10.12.2003 

1127.  Vengheac N. D nu  SC - 8M3 657 26.11.2003 

1128.  Vida P. Dumitru SC - 4M1 308 23.10.2003 

1129.  Vida P. Dumitru SC - 4M2 309 23.10.2003 

1130.  Vidican Petru SC - 3M12 942 31.10.2003 

1131.  Vîjial  P. P un SC - 8M1 644 26.11.2003 

1132.  Vîjial  P. P un SC - 8M1 645 26.11.2003 

1133.  Vil u I. Costel SC - 1M6 847 27.11.2003 

1134.  Vil u I. Ilie SC - 4M1 307 17.10.2003 

1135.  Vîlcea Emilian Gheorghe SC - 2M4 933 28.11.2003 

1136.  Vîlceanu R. Mihai SC - 5M11 536 06.10.2003 

1137.  Vîlcu A. Vasile SC - 7M8 452 16.12.2003 

1138.  Vintil  C. Ionel SC - 7M11 431 11.12.2003 

1139.  Vlad C. F nel SC - 7M5 409 11.12.2003 

1140.  Vlad N. Emil SC - 7M5 410 11.12.2003 

1141.  Vladu Vasile Lucian SC - 2M1 872 30.10.2003 

1142.  Vladu Vasile Lucian SC - 2M2 873 30.10.2003 

1143.  Vl duceanu M. Gheorghe SC - 8M1 628 26.11.2003 

1144.  Vl duceanu M. Gheorghe SC - 8M1 629 26.11.2003 

1145.  Vlaicu Ioan SC - 3M12 951 31.10.2003 

1146.  Vocheci Ion SC - 2M1 897 29.10.2003 

1147.  Vocheci Ion SC - 2M4 898 29.10.2003 

1148.  Voicu I. Adrian SC - 1M8 777 03.10.2003 

1149.  Voicu Marian SC - 2M1 982 12.12.2003 

1150.  Voicu Marian SC - 2M1 983 12.12.2003 

1151.  Voicu Marian SC - 2M2 984 12.12.2003 

1152.  Vrînceanu V. Gheorghe SC - 7M11 486 16.12.2003 

1153.  Watzek Anton SC - 3M12 981 25.11.2003 

1154.  Zablatoschi Gheorghe SC - 3M1 933 31.10.2003 

1155.  grean I. Vasile SC - 4M1 331 14.10.2003 

1156.  grean I. Vasile SC - 4M1 332 14.10.2003 

1157.  grean I. Vasile SC - 4M1 333 14.10.2003 

1158.  grean I. Vasile SC - 4M5 344 14.10.2003 

1159.  Zahiu V. Ion SC - 7M8 365 05.11.2003 

1160.  Zainea M. Ion SC - 8M3 495 29.09.2003 

1161.  ldoiu Eugen SC - 2M12 799 13.10.2003 

1162.  Zarafu Remus SC - 2M5 1024 12.12.2003 

1163.  Zima I. Iosif SC - 4M1 229 08.12.2003 

 
*  Autoriza iile sunt valabile în condi iile prev zute la art. 11 din Ordinul M.L.P.T.L. nr. 716/07.05.2001. 
 



 

BULETINUL AFER - Anul V  Nr. 4/2003 104 

 
 


