
 
 

NOTĂ 
privind unele măsuri de aplicare ale OMT nr. 635/2015 

 
 

1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 635/2015 privind un sistem de certificare 
a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare altele decât 
vagoanele de marfă desemnează Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR 
pentru exercitarea atribuțiilor privind un sistem de certificare la nivel național a 
entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de 
marfă, respectiv pentru vehicule feroviare motoare și pentru vehicule feroviare tractate 
utilizate la transportul feroviar de călători, pe principiile prevăzute în Regulamentul 
(UE) nr. 445/2011. 

2. Autorizațiile de furnizor feroviar, certificatele de omologare tehnică feroviară și 
agrementele tehnice feroviare emise de către Autoritatea Feroviară Română în baza 
OMT nr. 290/2000 până la 18 iunie 2015 rămân valabile pentru perioada lor de 
valabilitate inițială, dar nu mai târziu de un an pentru entitățile responsabile cu 
întreținerea, respectiv de 2 ani în cazul atelierelor de întreținere (calculat de la 18 
iunie 2015). 

3. Pentru solicitări începând cu 18 iunie 2015, nu se mai emit autorizații de furnizor 
feroviar, certificate de omologare tehnică feroviară și agremente tehnice feroviare în 
baza OMT nr. 290/2000 pentru entități și activități în legătură cu întreținerea 
vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă. 

4. La expirarea valabilității autorizațiilor de furnizor feroviar, certificatelor de omologare 
tehnică feroviară și agrementelor tehnice feroviare, eliberate de AFER conform OMT 
nr. 290/2000 înainte de intrarea în vigoare a OMT nr. 635/2015 se va solicita 
certificarea entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare motoare 
și/sau vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători, obligatoriu 
pentru funcția de gestionare și voluntar pentru funcția de dezvoltare a întreținerii, 
funcția de management al întreținerii parcului și funcția de efectuare a întreținerii. 

5.  Activitățile de inspecție tehnică pentru servicii feroviare critice din clasa de risc 1A 
pentru activități de întreținere vor fi înlocuite cu acțiuni de supraveghere efectuate de 
Autoritatea de Siguranță Feroviară Română –ASFR a sistemului de întreținere vehicule 
feroviare altele decât vagoanele de marfă. 

6. Specificațiile tehnice ale proceselor de întreținere vor fi avizate de Autoritatea de 
Siguranță Feroviară Română – ASFR, conform procedurilor proprii. 

7. Conform Regulamentului (UE) nr. 1302/2014, elementele și componentele incluse în  
Elementele Constitutive de Interoperabilitate trebuie să dețină Declarația „CE” de 
conformitate sau de aptitudine de utilizare a constituienților de interoperabilitate (anexa 
4 din HG 877/2010) ca urmare a evaluării de conformitate efectuate de un NoBo în 
cazul aplicării STI sau Declarația de conformitate ca urmare a aplicării NNTR de către 
un DeBo în cazul aplicării reglementărilor tehnice naționale notificate (NNTR). 
Entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să se asigure că elementele componente 
pentru înlocuirile din cadrul operațiunilor de întreținere sunt adecvate pentru aplicațiile 
lor, sunt utilizate în domeniul lor de întrebuințare și permit interoperabilitatea în 
cadrul sistemului feroviar, respectând în același timp cerințele esențiale. Astfel de 



componente trebuie să poată fi urmărite și certificate în conformitate cu orice normă 
națională sau internațională sau cu orice cod de practică recunoscut pe scară largă în 
domeniul căilor ferate. 

8. Cererilor înaintate la Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR înainte de intrarea 
în vigoare a OMT nr. 635/2015, respectiv 18 iunie 2015, pentru activități ce privesc 
întreținerea vehiculelor feroviare motoare și vehiculelor feroviare tractate utilizate la 
transportul feroviar de călători li se vor da curs, iar valabilitatea documentelor va fi cea 
prevăzută în ordin, respectiv un an pentru entitățile responsabile cu întreținerea, 
respectiv de 2 ani în cazul atelierelor de întreținere, calculată de la 18 iunie 2015. 

 


