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AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR
Eliberează Permisul de mecanic de locomotivă şi acordă acestuia un număr unic bazat pe
Numărul european de identificare – NEI, conform Regulamentului (UE) 653/2007.
Recunoaşte organismele – centrele de formare ale mecanicilor de locomotivă şi emite
declaraţii de recunoaştere pentru acestea.
Recunoaşte persoanele – examinatorii pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale şi emite
declaraţii de recunoaştere pentru aceştia.
Emite declaraţii de recunoaştere pentru CENAFER, ca centru de formare pentru cunoştinţe
profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară şi pentru examinatori.
Întocmeşte Registrul Naţional al Permiselor de mecanici de locomotivă - RNP.



OPERATORII DE TRANSPORT FEROVIAR ŞI ADMINISTRATORUL / 
GESTIONARII DE INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ ANGAJATORI

(OTF-AIF/GIF)
Eliberează certificatul (complementar) mecanicului de locomotivă pe care îl angajează sau îl
preia prin contract.
Elaborează propriile proceduri de eliberare şi actualizare a certificatului (complementar),
care vor fi parte integrantă a propriului sistem de management al siguranţei.
Solicită recunoaşterea centrelor de formare proprii - pentru cunoştinţe profesionale de
material rulant, de infrastructură feroviară şi, dacă este cazul, pentru cunoştinţe lingvistice în
domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă.
Solicită recunoaşterea examinatorilor proprii - pentru cunoştinţe profesionale de material
rulant, de infrastructură feroviară şi, dacă este cazul, pentru cunoştinţe lingvistice.
Formează mecanicii de locomotivă - pe tip de material rulant, pe tip de infrastructură feroviară
şi, dacă este cazul, pentru cunoştinţe lingvistice.
Examinează (evaluează) mecanicii de locomotivă după formare - pentru tipul de material
rulant, tipul de infrastructură feroviară şi, dacă este cazul, pentru cunoştinţe lingvistice.
Eliberează o copie certificată a certificatului (complementar).
Întocmeşte Registrul Certificatelor Complementare - RCC, pe care îl actualizează ori de câte
ori este necesar.



CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI INSTRUIRE FEROVIARĂ -
CENAFER

Analizează şi evaluează documentele de calificare deţinute de solicitant - altele decât
certificatul de calificare în meseria de mecanic de locomotivă eliberat de CENAFER, decide dacă
acestea sunt echivalente cu certificatul de calificare eliberat de CENAFER sau este necesară
o formare suplimentară pentru exercitarea meseriei de mecanic de locomotivă, conform art.5
alin.(2) din anexa nr. 1 la ordin şi emite documente specifice.
Participă în comisia de examinare (evaluare) a cunostintelor profesionale generale în
vederea obţinerii permisului de mecanic de locomotivă.
Transmite rezultatele verificării profesionale periodice la ASFR, pentru completarea RNP.
Primeşte declaraţii de recunoaştere pentru centru de formare şi pentru examinatori.
Formeaza mecanicii de locomotivă privind cunoştinţele profesionale pe tip de material rulat si
infrastructură feroviară, la solicitarea OTF - AIF/GIF.
Examinează (evaluează) mecanicii de locomotivă privind cunoştinţele profesionale pe tip de
material rulat şi infrastructură feroviară, la solicitarea OTF - AIF/GIF.



PROCEDURA 
PENTRU OBŢINEREA PERMISULUI DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Principalele cerinţe pentru obţinerea permisului sunt prevăzute la art. 10 şi 11 din Normelela HG nr.1611/2009:
- calificare : - certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă eliberat deCENAFER;- dacă nu deţine acest tip de document solicitantul se adresează şi prezintă la CENAFERdocumentele de calificare profesionale deţinute, care decide dacă acestea sunt echivalente cu celesolicitate sau este necesară o formare profesională suplimentară pentru exercitarea meseriei demecanic de locomotivă. În ambele cazuri, CENAFER emite documente specifice, inclusiv pentruformarea profesională suplimentară - atunci când este cazul, care împreună cu cele de calificareprofesionale prezentate de solicitant stau la baza îndeplinirii cerinţei;
- aptitudine medicală şi psihologică - avize medicale şi psihologice cu menţiunea "APT" pentrufuncţia de mecanic de locomotivă eliberate de Comisiile medicale şi psihologice în siguranţatransporturilor, conform reglementărilor specifice în vigoare;
- competenţa profesională generală (Art.11 alin. (4)) - susţinerea şi promovarea unui examen deevaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului, după deţinerea unuicertificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă, organizat de către ASFR şi caretrebuie să acopere cel puţin subiectele generale enumerate în anexa nr. 4 la Norme.



Pentru obţinerea permisului se parcurg următoarele etape:
a) depunerea de către solicitant sau reprezentantul autorizat al acestuia, la structura
teritorială a ASFR, a unui dosar individual pentru obţinerea permisului;
b) verificarea de către ASFR a îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 10 şi art. 11
alin. (1) - (3) din Norme şi, dacă nu se constată neconformităţi privind îndeplinirea
acestora, acceptarea dosarului;
c) comunicarea de către ASFR în scris către solicitant a datei, locului şi orei de
desfăşurare a examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentru
obţinerea permisului;
d) organizarea şi desfăşurarea de către ASFR a examenului de evaluare a
cunoştinţelor profesionale generale pentru obţinerea permisului;
e) eliberarea permisului de către ASFR.



ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE EVALUARE A 
CUNOŞTINŢELOR PROFESIONALE GENERALE

Examenul este organizat de către ASFR (test grila – 3 ore) şi trebuie să acopere cel puţin
subiectele generale enumerate în anexa nr. 4 la Norme, iar examinatorii responsabili cu
evaluarea mecanicilor de locomotivă din comisia de examinare trebuie să fie recunoscuţi de
către ASFR, conform prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.
Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor profesionale generale este compusă
din 3 examinatori - 2 de la ASFR (unul în calitate de preşedinte) şi unul de la CENAFER - şi
este numită de către directorul ASFR.
Bibliografia şi tematica pentru susţinerea examenului de evaluare a cunoştinţelor profesionale
generale se elaborează de către ASFR, acoperă cel puţin subiectele generale cuprinse în anexa
nr. 4 la Norme, se aprobă de conducerea ASFR şi se publică pe pagina web ASFR de pe site-ul
AFER.
Întrebările de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale se elaborează şi se administrează
de către ASFR în mod unitar la nivelul întregului sistem feroviar din România, urmând ca
testele grilă să fie generate printr-un soft specializat în acest sens.
Structura, continutul si baremul testelor pentru evaluare sunt stabilite prin Decizie a
Directorului ASFR.



ELIBERAREA PERMISULUI 
După evaluarea nivelului de cunoştinţe profesionale generale, comisia de examinare
stabileşte rezultatul examenului şi întocmeşte un proces-verbal de examinare.
ASFR anexează procesul-verbal de examinare la dosarul individual şi eliberează permisul
într-un singur exemplar, original, sub semnătură, solicitantului care a obţinut calificativul
"corespunzător" la examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale.
ASFR atribuie fiecărui permis un număr unic care se bazează pe Numărul european de
identificare - NEI, conform Regulamentului (CE) nr. 653/2007, pe care îl înregistrează în RNP.
ASFR întocmeşte RNP-ul conform parametrilor de bază care au fost adoptaţi în modelul
comunitar prin Decizia Comisiei 2010/17/CE.



VALABILITATEA PERMISULUI - REÎNNOIREA ACESTUIA  
Permisul este valabil 10 ani dacă mecanicul de locomotivă îndeplineşte pe perioada de
valabilitate următoarele cerinţe:

a) efectuează examenele medicale şi psihologice periodice, la termenele stabilite, conform
reglementărilor specifice în vigoare şi obţine avize de aptitudine medicală şi psihologică cu
menţiunea "APT";

b) urmează un program de formare profesională continuă pentru menţinerea competenţelor
profesionale conform pct. 2 lit. e) din anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa
feroviară, program definit de reglementările specifice în vigoare, obţinând certificarea periodică
a acestora.

Rezultatul evaluării periodice a competenţelor profesionale generale este notificat
de către CENAFER la ASFR, care îl înscrie în RNP.

Permisul se reînnoieşte la un interval de 10 ani şi trebuie să conţină o nouă fotografie a
titularului, obţinută la momentul solicitării.



SUSPENDAREA/RETRAGEREA PERMISULUI
Dacă ASFR constată că un mecanic de locomotivă deţinător de permis nu mai îndeplineşte una dintre
condiţiile care au stat la baza acordării permisului sau nu a respectat reglementările specifice în vigoare
privind siguranţa feroviară, în funcţie de gravitatea acestora, suspendă sau retrage permisul, după caz.
Cazurile de Suspendare/Retragere sunt prezentate la art. 28 din anexa nr. 1 la ordin.
Procedura de suspendare/retragere a permisului

Angajatorul notifică ASFR în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a neconformitatilor
şi propune suspendarea (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retragerea permisului.

După primirea notificării, conducerea ASFR aprobă suspendarea sau retragerea permisului mecanicului de
locomotivă în cauză.

Permisul suspendat - rămâne în posesia titularului său.
Permisul retras - este transmis de către mecanicul de locomotivă în cauză la ASFR, în vederea anulării

acestuia.
După expirarea perioadei de suspendare, respectiv după încetarea cauzelor suspendării, angajatorul

notifică ASFR în acest sens care, după analizarea notificării, aprobă încetarea suspendării.



ELIBERAREA NOULUI MODEL DE PERMIS MECANICULUI DE LOCOMOTIVĂ,care deţine permis/permise de conducere pe tip de locomotivă valabil(e) eliberat(e) conform OMTCT nr. 2262/2005
Dosar depus la ASFR cu documente specifice, valabile, dovada achitării către ASFR a tarifului aferentprestaţiei efectuate pentru obţinerea noului model de permis.
Verificarea bazei de date ASFR privind existenţa permisului/permiselor de conducere pe tip de locomotivăpentru mecanicul de locomotivă în cauză, şi eliberarea noului model de permis în termen de 15 zile de la datadepunerii dosarului complet,cu condiţia următoare:în termen de 10 zile de la data depunerii dosarului complet la ASFR, angajatorul să emită certificatulcomplementar mecanicului de locomotivă în cauză, în baza înscrisurilor din permisul/permisele de conducerepe tip de locomotivă şi din autorizaţiile pentru efectuarea unor activităţi specifice în activitatea de manevrăşi/sau de conducere a trenurilor pe care acesta le deţine, care va cuprinde:a) materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să îl conducă - numai acel materialrulant pe care l-a condus în ultimele 12 luni;b) infrastructura feroviară pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă - numai acelesecţii de circulaţie înscrise în certificatul de siguranţă partea B al operatorului de transport feroviar angajatorpe care a condus în ultimele 12 luni;c) categoria de conducere care se va efectua - numai acele activităţi pe care mecanicul de locomotivă le-a desfăşurat în ultimele 12 luni.
ASFR eliberează noul model de permis numai în baza prezentării la ASFR a certificatului complementaremis mecanicului de locomotivă în cauză de către angajator şi după înscrierea în acesta a numărului depermis, precum şi a depunerii unei copii a acestuia (solicitantul depune la ASFR şi documentele deţinute demecanic conform OMTCT nr. 2262/2005, în vederea anulării acestora).



ELIBERAREA NOULUI MODEL DE PERMIS MECANICULUI DE MAŞINI GRELE DE CALE, MAŞINI GRELE SUDURA CĂII ŞI DREZINE PANTOGRAF,care deţine autorizaţie pentru exercitarea acestei funcţii valabilă eliberată conform OMTCT nr. 2262/2005
Mecanicul de maşini grele de cale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf, care deţine autorizaţiepentru exercitarea acestei funcţii valabilă eliberată conf. OMTCT nr.2262/2005, poate obţine noul model depermis numai dacă deţine un certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă.Dacă mecanicul nu deţine un certificat de calificare profesională în meseria de mecanic de locomotivă,CENAFER decide, la solicitarea acestuia, dacă este necesară o formare profesională suplimentară pentruexercitarea meseriei de mecanic de locomotivă de către acesta.
Obţinerea noului model de permis- depunerea unui dosar cu documente specifice valabile – avize medicale şi psihologice valabile pentrufuncţia de mecanic de locomotivă;- susţinerea şi promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor profesionale generale pentruobţinerea permisului;- eliberarea noului model de permis mecanicului de locomotivă care a obţinut calificativul corespunzătorla examenul de evaluare a cunoştinţelor profesionale generalecu condiţia următoare:în termen de 15 zile de la data obţinerii calificativului „corespunzător”, angajatorul emite certificatulcomplementar mecanicului de locomotivă în cauză în baza înscrisurilor din autorizaţia pentru exercitareafuncţiei pe care acesta o deţine, care va cuprinde:a) materialul rulant pe care mecanicul este autorizat să îl conducă - numai acel material rulant pe care l-acondus în ultimele 12 luni;b) infrastructura feroviară pe care mecanicul este autorizat să conducă - numai acele secţii de circulaţie pecare mecanicul a condus în ultimele 12 luni;c) categoria de conducere care se va efectua.
ASFR eliberează noul model de permis numai în dupa prezentarea certificatului complementar emis decătre angajator şi după înscrierea în acesta a numărului de permis, precum şi a depunerii unei copii a acestuia(solicitantul depune la ASFR şi autorizatia deţinuta conform OMTCT nr. 2262/2005, în vederea anulăriiacesteia).



SUSPENDAREA/RETRAGEREA DOCUMENTELOR EMISE 
CONFORM OMTCT NR.2262/2005

Pe perioada valabilităţii permiselor de conducere pe tip de locomotivă deţinute de mecanicii de locomotivă şi
a autorizaţiilor pentru exercitarea funcţiei deţinute de mecanicii mașini grele de cale, maşini grele sudura căii
şi drezine pantograf, eliberate conform OMTCT nr. 2262/2005, suspendarea sau retragerea acestora se
poate face în cazurile prevăzute la art. 28 din anexa nr. 1 la ordin.
În cazul suspendării acestor documente, respectiv a încetării suspendării acestora, angajatorul şi ASFR
procedează conform prevederilor art. 29 şi 30 din anexa nr. 1 la ordin.
În cazul retragerii acestor documente, acestea se anulează iar acordarea unui nou permis se efectuează
conform prevederilor prezentei proceduri.
Aceste documente se consideră retrase şi în cazul retragerii autorizaţiei/autorizaţiilor pentru efectuarea
unor activităţi specifice în activitatea de manevră şi/sau de conducere a trenurilor deţinute de către mecanicul
de locomotivă conform OMTCT nr. 2262/2005.



OTF-AIF/GIF eliberează certificatul (complementar) pentru mecanicii de locomotivă proprii,
certificat în care se înscrie:
- materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă este autorizat să îl conducă;
- infrastructura feroviară pe care este autorizat să conducă;
- categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă.

Certificatul complementar este în proprietatea angajatorului şi se află în posesia mecanicului de
locomotivă în timpul serviciului.

Cerinţele din anexa nr. 2 la ordin sunt obligatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar şi
administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară care au calitatea de angajatori de mecanici de
locomotivă, în vederea elaborării şi aplicării propriilor Proceduri de eliberare şi actualizare a
certificatului (complementar) pentru mecanicii de locomotivă, care va fi parte integrantă a propriului
sistem de management al siguranţei.

CERINŢELE 
PRIVIND PROCEDURILE DE ELIBERARE ŞI ACTUALIZARE A CERTIFICATULUI

(COMPLEMENTAR)



CERINTE SI ETAPE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI (COMPLEMENTAR)
1.Cerinţele pentru obtinerea certificatului sunt prezentate la art.12 si 13 din Norme – promovarea unuiexamen de verificare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale privind cunoştinţele profesionalereferitoare la materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pecare va conduce şi, atunci când este cazul, a cunoştinţelor lingvistice.
2. Etapele pentru obtinerea certificatului
Întocmirea Procedurilor de eliberare şi actualizare a certificatului (complementar) pentru mecanicii delocomotivă, care vor fi parte integrantă a propriului sistem de management al siguranţei.
Solicitarea şi obţinerea recunoaşterii centrului/centrelor de formare de către ASFR (declaraţie derecunoaştere) pentru formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialulrulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce; Întocmireaprogramului de formare specific pentru tipul de material rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce,pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă/pentru infrastructuraferoviara - ruta/traseul/itinerarul de referinţă pe care mecanicul de locomotivă va conduce.
Solicitarea şi obţinerea recunoaşterii examinatorilor de către ASFR (declaraţie de recunoaştere) pentruevaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant pe care mecaniculde locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care mecanicul de locomotivă va conduce.
Formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pe caremecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce trebuie să asigure dobândireacompetenţelor profesionale prevăzute în anexa nr. 5/anexa nr. 6 pct. 1-7 la Norme.
Sustinerea si promovarea unui examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelorprofesionale privind materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pecare mecanicul de locomotivă va conduce, care trebuie să acopere cel puţin subiectele generale din anexa nr.5/anexa nr. 6 pct. 1-7 la Norme.
Eliberarea certificatului (complementar) de către angajator.



FORMAREA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ
privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce  

Formarea mecanicilor de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare la materialul rulant pecare mecanicul de locomotivă îl va conduce/infrastructura feroviară pe care va conduce se efectueazăîntr-un centru de formare propriu angajatorului, recunoscut de către ASFR, pentru efectuareatipului de formare respectiv.
Daca nu deţine, formarea mecanicilor de locomotivă se poate efectua într-un centru de formareaparţinând altui angajator recunoscut de către ASFR pentru efectuarea tipului de formare respectiv sau laCENAFER.

Centrul de formare care efectuează formarea întocmeşte, cu respectarea condiţiilor şi duratelor minimede pregătire şi de stagiu stabilite de ASFR , un program de formare specific pentru tipul de materialrulant pe care mecanicul de locomotivă îl va conduce, pentru categoria de conducere pentru caremecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă/pentru infrastructura feroviara - ruta/traseul/itinerarulde referinţă pe care mecanicul de locomotivă va conduce.
ASFR stabileşte condiţiile şi duratele minime de pregătire şi de stagiu necesare formării teoretice şipractice pentru dobândirea competenţelor profesionale specifice privind:

a) materialul rulant, pe tipurile de material rulant - motor, definite conform art. 2 lit. u) din HG nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, şi pentru categoriile de conducere prevăzute lapct. 1.3 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010;
b) infrastructura feroviară, pe fiecare sistem utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor, sistemcare este stabilit şi utilizat în funcţie de instalaţiile cu care sunt înzestrate staţiile de cale ferată şi liniilecurente, conform prevederilor art. 190 din Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelorferoviare nr. 005, cu evidenţierea competenţelor profesionale comune şi/sau specifice pentru anumiterute/trasee/itinerare de referinţă. Noţiunea de rută/traseu/itinerar de referinţă se referă la o anumită lungimede linie de cale ferată, cu elemente şi dotări/caracteristici specifice acesteia, conform referinţei utilizate.



FORMAREA PRACTICĂ A MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ
1. Formatorul care efectuează formarea practică trebuie să deţină un permis şi un certificat - valabile,certificatul fiind valabil pentru materialul rulant şi infrastructura feroviară pentru care efectuează formarea saupentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară.
2. Dacă formatorul care efectuează formarea practică nu deţine documentele prevăzute la pct.1, mecanicul delocomotivă candidat conduce asistat de către un mecanic de locomotivă care deţine aceste documente, subsupravegherea formatorului.
3. În cazul în care formatorul sau mecanicul de locomotivă care trebuie să asiste mecanicul de locomotivăcandidat nu deţine documentele prevăzute la pct.1, formarea practică se poate efectua de către unul dintre aceştia,dacă deţine un permis de conducere pe tip de locomotivă şi o autorizaţie specifică eliberate conform OMTCTnr.2262/2005, pentru materialul rulant/infrastructura feroviară pentru care se face formarea sau pentru un tipsimilar de material rulant/infrastructură feroviară.
4. Formatorul care efectuează formarea practică care nu deţine documentele prevăzute la pct.1 poate efectuaformarea practică fără a deţine aceste documente, în condiţiile respectării pct.3, maximum 12 luni de la data intrăriiîn vigoare a prezentelor cerinţe, termen de la care nu mai poate efectua formarea practică dacă nu deţine acestedocumente.
5. În cazul unui material rulant nou-introdus în România sau a unei infrastructuri feroviare cu caracteristicinoi, formarea practică a unui mecanic de locomotivă, atunci când nu există un formator care să deţină documenteleprevăzute la pct.1 pentru materialul rulant/infrastructura feroviară în cauză, poate fi efectuată de către un formatorcare a fost instruit de constructorul/fabricantul materialului rulant/infrastructurii feroviare în cauză.
6. Pentru cazul prevăzut la pct.5, formatorul care efectuează formarea practică şi nu deţine documentele prevăzutela pct.1 poate efectua formarea practică fără a deţine aceste documente, în condiţiile respectării pct.3, maximum 6luni de la data efectuării primei activităţi de formare desfăşurate în condiţiile pct.5, termen de la care nu mai poateefectua formarea practică dacă nu deţine aceste documente.



EXAMINAREA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂpentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant pe care îl va conduce şi infrastructura feroviară pe care va conduce  
La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale referitoare lamaterialul rulant pe care îl va conduce/la infrastructura feroviară pe care va conduce, acesta trebuie săsusţină şi să promoveze un examen de evaluare a cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelorprofesionale privind materialul rulant, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivăva fi autorizat să conducă/infrastructura feroviară în cauză.
Comisia de examinare pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionaleale mecanicului de locomotivă privind materialul rulant, pentru o categorie de conducere/Comisia deexaminare pentru evaluarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale alemecanicului de locomotivă privind infrastructura feroviară este compusă din 2 examinatori aparţinândangajatorului, recunoscuţi de către ASFR pentru efectuarea tipului de examinare respectiv.Se admite ca numai unul din cei 2 examinatori să fie recunoscut de către ASFR privind efectuareatipului de examinare respectiv, acesta fiind şi preşedintele comisiei de examinare, iar al doilea să fiparticipat la formarea mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele profesionale pentru caremecanicul de locomotivă este examinat.Pentru efectuarea examinării practice, examinatorii trebuie să îndeplinească şi cerinţele de la art.6din anexe nr. 2 la ordin.Comisia stabileşte subiectele, respectiv întrebările de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi durataprobei practice, care sunt elaborate în baza programului de formare specific şi se administrează de cătrecentrul de formare printr-o procedură specifică.
Examenele vor fi organizate într-un centru de formare propriu angajatorului, recunoscut de cătreASFR. Dacă nu deţine un centru de formare propriu recunoscut sau examinatori recunoscuţi pentruevaluarea cunoştinţelor şi a competenţei profesionale privind materialul rulant/infrastructura feroviară încauză, susţinerea examenului se poate efectua într-un centru de formare aparţinând altui angajatorrecunoscut de către ASFR sau la CENAFER şi de către examinatori recunoscuţi de către ASFR pentruefectuarea tipului de examinare respectiv care aparţin acestor persoane juridice.



CERINŢE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI (COMPLEMENTAR), MODELUL DE CERTIFICAT COMPLEMENTAR ŞI DE COPIE CERTIFICATĂ A CERTIFICATULUI, RCC 
După evaluarea nivelului cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale privind materialul rulant,pentru o categorie de conducere/infrastructura feroviară în cauză, comisia de examinare stabileşte rezultatulexamenului şi întocmeşte un proces-verbal de examinare.
În baza procesului-verbal, angajatorul eliberează un certificat mecanicului de locomotivă care a susţinut şipromovat examenul, în care înscrie informaţii conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010, inclusiv tipulde material rulant pe care îl va conduce, infrastructura feroviară pe care va conduce, categoria de conducere pentrucare mecanicul de locomotivă este autorizat să conducă şi, atunci când este cazul, cunoştinţele lingvistice.Certificatul se eliberează într-un singur exemplar şi se înscrie de către angajator în Registrul certificatelorcomplementare pentru mecanicii de locomotivă - RCC.
Categoriile de conducere care se înscriu în certificat, precum şi modul de înscriere sunt specificate la pct. 1.3. dinanexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
Modelul de "Certificat complementar" eliberat de către angajator este, în mod obligatoriu, identic cu modelulcomunitar prevăzut la pct. 4 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010, cu caracteristicile fizice prevăzute lapct. 2 din acelaşi regulament.
OTF-AIF/GIF angajatori întocmesc RCC-ul, în mod obligatoriu conform parametrilor de bază care au fostadoptaţi în modelul comunitar prin Decizia Comisiei 2010/17/CE şi înregistrează toate certificatele eliberate,actualizate, modificate, reînnoite, expirate, suspendate, retrase, declarate pierdute sau distruse. RCC-ul trebuieactualizat de către angajatori ori de câte ori este nevoie.
Copie certificată a certificatului – Documentul pe care angajatorulul este obligat să-l elibereze mecanicului delocomotivă, la cererea acestuia sau atunci când pleacă de la angajator, o copie certificată a certificatului, în careînscrie informaţii conform pct. 1 din anexa II Regulamentul (UE) nr. 36/2010 şi data de la care mecanicul delocomotivă a încetat să conducă trenuri.Modelul de "Copie a certificatului complementar" eliberat de către angajator este, în mod obligatoriu,identic cu modelul comunitar prevăzut la pct. 4 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.



CERINŢE PRIVIND VALABILITATEA CERTIFICATULUI, 
EXAMINĂRILE PERIODICE, PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ A MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ  

Certificatul este valabil numai pentru materialul rulant, infrastructura feroviară şi categoria de conducereînscrise în acesta.
Perioada de valabilitate a certificatului este stabilită de către angajator, conform prevederilor pct.1 dinanexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
Pentru menţinerea valabilităţii certificatului, mecanicul de locomotivă trebuie evaluat/verificat periodicprivind îndeplinirea cerinţelor, respectiv:

a) pentru cunoştinţele profesionale privind materialul rulant pe care îl conduce - la fiecare 3 ani;
b) pentru cunoştinţele profesionale privind infrastructura feroviară pe care conduce - la fiecare 3 ani saudupă o absenţă mai mare de un an pe ruta respectivă;
c) pentru cunoştinţele lingvistice - la fiecare 3 ani sau după o absenţă mai mare de un an pe ruta respectivă.

Evaluările/verificările periodice se fac de către angajator într-un centru de instruire propriu sau, dacă acestanu deţine un centru de instruire propriu, într-un centru de instruire aparţinând altui angajator sau laCENAFER, conform reglementărilor specifice în vigoare.
Derularea evaluărilor periodice se face conform procedurilor proprii angajatorului, care trebuie săconţină şi să respecte principiile de examinare periodică din reglementările specifice în vigoare.

Rezultatul evaluării periodice se consemnează în documente specifice stabilite prin proceduri specificeproprii angajatorului, inclusiv în certificatul deţinut de mecanicul de locomotivă şi în RCC.



FORMAREA UNUI MECANIC DE LOCOMOTIVĂ PRIVIND CUNOŞTINŢELE LINGVISTICE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEŢINĂ, ATUNCI CÂND ACESTA NU ARE CA LIMBĂ MATERNĂ LIMBA ROMÂNĂ   
Formarea unui mecanic de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice pe care trebuie să ledobândească cuprinde:a) formarea pentru dobândirea competenţelor lingvistice generale;b) formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor desiguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe in conformitatecu pct. 8 din anexa nr. 6 la Norme.
Formarea se efectuează într-un centru de formare care:a) a obţinut un certificat care confirmă competenţa centrului de a furniza servicii de formare generalepentru limba română, conform legislaţiei specifice;b) este recunoscut de către ASFR pentru formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specificeexploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România.
Centrul de formare care efectuează formarea prevăzută la pct.2 lit.b) întocmeşte, în baza condiţiilorşi duratelor minime stabilite de către ASFR, un program de formare specific în domeniul comunicării şiterminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară dinRomânia, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe.
La finalizarea formării mecanicului de locomotivă privind cunoştinţele lingvistice, trebuie să susţină şisă promoveze un examen de evaluare a acestor cunoştinţe lingvistice.Examenul trebuie organizat într-un centru de formare recunoscut de către ASFR.
Comisia de examinare este stabilita similar ca cele pentru examinarea pentru tip de material rulant /infrastructură feroviară.
După promovarea examenului, centrul de formare recunoscut eliberează un document specificangajatorului de care aparţine mecanicul de locomotivă examinat, din care să reiasă faptul că mecanicul apromovat examenul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice.
Angajatorul înscrie în certificat faptul ca mecanicul de locomotiva detine cunostinte lingvistice.



CERINŢE PRIVIND PROCEDURA DE ACTUALIZARE A CERTIFICATULUI -DOBÂNDIREA DE CĂTRE MECANICUL DE LOCOMOTIVĂ A UNOR COMPETENŢE SUPLIMENTARE (AUTORIZĂRI SUPLIMENTARE) PENTRU UN NOU TIP DE MATERIAL RULANT PE CARE ÎL VA CONDUCE, PENTRU O NOUĂ INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ PE CARE VA CONDUCE SAU PENTRU O NOUĂ CATEGORIE DE CONDUCERE   
Formarea mecanicului de locomotivă, deţinător de certificat complementar, pentru dobândirea unorcompetenţe suplimentare (autorizări suplimentare), se efectuează astfel:a) pentru materialul rulant în cauză, mecanicul de locomotivă este format în baza unui program de formare specificîntocmit conform art. 7 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin, pentru categoria de conducere pe care mecanicul delocomotivă o deţine;b) pentru infrastructura feroviară în cauză - „rută/traseu/itinerar”, mecanicul de locomotivă este format în bazaunui program de formare specific pentru sistemul utilizat pentru organizarea circulaţiei trenurilor peruta/traseul/itinerarul respectiv întocmit conform art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordin, care va conţine:- numărul de ore de formare practică, în cazul în care mecanicul a mai fost format pentru acest sistem deorganizare a circulaţiei trenurilor;- numărul de ore de formare teoretică şi practică, în cazul în care mecanicul nu a mai fost format pentru acestsistem de organizare a circulaţiei trenurilor;c) pentru categoria de conducere în cauză, mecanicul de locomotivă este format în baza unui program de formarespecific, întocmit conform art. 7 alin.(1) din anexa nr.2 la ordin, având în vedere materialul rulant pe care îl conduceşi infrastructura feroviară pe care conduce.
La finalizarea formării, mecanicul de locomotivă trebuie să susţină şi să promoveze un examen de evaluare acunoştinţelor pentru dobândirea noilor competenţe profesionale.Preşedintele comisiei de examinare trebuie să fie recunoscut de către ASFR pentru:a) examinarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale pentru materialul rulant în cauză, pentrucategoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivă va fi autorizat să conducă - pentru cazurile de la lit. a)şi c);b) examinarea cunoştinţelor pentru dobândirea competenţelor profesionale pentru infrastructura feroviară în cauză -pentru cazul de la lit. b).
În baza procesului-verbal întocmit, angajatorul înscrie în certificatul deţinut de mecanicul de locomotivă noul tipde material rulant pe care îl va conduce, infrastructura feroviară cu caracteristici noi pe care va conduce sau nouacategorie de conducere pentru care a fost autorizat să conducă, după caz.



CERINŢE PRIVIND SUSPENDAREA/RETRAGEREA CERTIFICATULUI COMPLEMENTAR 
În cazul suspendării/retragerii permisului unui mecanic de locomotivă din România, angajatorulsuspendă/retrage imediat mecanicului în cauză certificatul.
Suspendarea/Retragerea certificatului
- cazurile de neconformităţi sunt prezentate la art. 36 din anexa nr. 2 la ordin;
- angajatorul suspendă/retrage imediat certificatul mecanicului de locomotivă în cauză şi notifică ASFR,arătându-se motivul suspendării (inclusiv perioada suspendării, atunci când este cazul) sau retrageriicertificatului;
- după expirarea perioadei de suspendare, respectiv după încetarea cauzelor suspendării, angajatorulînmânează mecanicului de locomotivă în cauză certificatul şi notifică imediat ASFR despre acest fapt;
- mecanicul de locomotivă al cărui certificat a fost retras din cauza vinovăţiei producerii unui accident /incident, poate solicita obţinerea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor capitolului II, secţiunea a3-a din anexa nr. 2 la ordin, numai după 60 de zile de la data retragerii certificatului, dacă nu s-a dispus alttermen prin dosarul de cercetare disciplinară întocmit de angajator;
Personalul ASFR posesor al legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat poate propune suspendarea/ retragerea certificatului în cazurile de neconformităţi, în baza unei note de constatare încheiate şi adusăla cunoştinţa angajatorului, după care angajatorul procedează la ridicarea certificatului respectiv.
În toate cazurile de suspendare şi retragere a unui certificat, angajatorul actualizează RCC - ul.



SUSPENDAREA/RETRAGEREA AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE CONFORM OMTCT NR. 2262/2005
Pe perioada valabilităţii acestor autorizaţii, suspendarea sau retragerea acestora se poate face în cazurile prevăzute laart. 36 din anexa nr.2 la ordin.
În cazul suspendării acestor autorizaţii, respectiv al încetării suspendării acestora, angajatorul şi ASFR procedeazăconform prevederilor art. 37 şi 38 din anexa nr.2 la ordin.
În cazul retragerii acestor autorizaţii, mecanicului de locomotivă i se retrage/i se retrag permisul/permisele deconducere pe tip de locomotivă pe care le deţine.
ELIBERAREA CERTIFICATULUI MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ CARE DEŢIN PERMIS/PERMISE DECONDUCERE PE TIP DE LOCOMOTIVĂ ŞI AUTORIZAŢII ELIBERATE CONFORM OMTCT NR. 2.262/2005
Pentru eliberarea certificatului pentru mecanicii de locomotivă care deţin permis/permise de conducere pe tip de locomotivăşi autorizaţii eliberate conform OMTCT nr. 2.262/2005, se procedează conform prevederilor art. 37 alin. (2) din anexa nr. 1 laordin.
ELIBERAREA CERTIFICATULUI MECANICILOR MAŞINI GRELE DE CALE, MAŞINI GRELE SUDURACĂII ŞI DREZINE PANTOGRAF CARE DEŢIN AUTORIZAŢIE PENTRU EXERCITAREA FUNCŢIEIELIBERATĂ CONFORM OMTCT NR. 2.262/2005
Pentru eliberarea certificatului pentru mecanicii care deţin autorizaţie pentru exercitarea funcţiei de mecanic maşini grele decale, maşini grele sudura căii şi drezine pantograf eliberată conform OMTCT nr. 2.262/2005, se procedează conformprevederilor art. 43 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin.
CERINŢE PRIVIND CONTESTAŢIILE
Posibilitatea efectuării unei contestaţii de către mecanicul de locomotivă prin care să se poată solicita o reevaluarea unei decizii privind rezultatul evaluării cunoştinţelor şi a competenţei profesionale privind materialulrulant/infrastructura feroviară în cauză, rezultatul examinării profesionale periodice şi actualizarea, suspendarea sauretragerea unui certificat trebuie să fie inclusă în procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului propriiangajatorului.
CERINŢE PRIVIND PREVENIREA FALSIFICĂRII CERTIFICATULUI ŞI A COPIEI CERTIFICATE A ACESTUIA
Pentru prevenirea falsificării certificatului şi a copiei certificate a acestuia, angajatorul procedează conformprevederilor pct. 3 din anexele II şi III la Regulamentul (UE) nr. 36/2010.
Modul de prevenire a falsificării certificatului şi a copiei certificate a acestuia fac parte din procedurile deeliberare şi actualizare a certificatului proprii angajatorului.



Persoanele şi organismele implicate în formarea şi examinarea mecanicilor de locomotivă, respectiv
centrele de formare ale mecanicilor de locomotivă care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele
profesionale generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţele lingvistice în
domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă în
infrastructura feroviară, precum şi examinatorii responsabili cu evaluarea acestor cunoştinţe trebuie
recunoscute/recunoscuţi de către ASFR.

Recunoaşterea centrelor de formare ale mecanicilor de locomotivă şi a examinatorilor se efectuează de
către ASFR prin acordarea unei declaraţii de recunoaştere, care confirmă:

a) domeniul/domeniile de formare pentru care este recunoscut centrul de formare în vederea
furnizării - efectuării de cursuri de formare pentru mecanicii de locomotivă – cunoştinţe profesionale -
generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţe lingvistice;

b) domeniul/domeniile de competenţă pentru care este recunoscut examinatorul care efectuează
evaluarea privind cunoştinţele profesionale - generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi
cunoştinţele lingvistice.

În cazul în care centrul de formare al mecanicilor de locomotivă include mai multe structuri teritoriale -
filiale, sucursale, puncte de lucru, fiecare dintre aceste structuri trebuie să fie recunoscute.

Centrele de formare ale mecanicilor de locomotivă şi examinatorii recunoscuţi sunt înscrişi în Registrul
centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă, respectiv Registrul examinatorilor
recunoscuţi.

CERINŢELE ŞI PROCEDURA
DE RECUNOAŞTERE A PERSOANELOR SI ORGANISMELOR

CERINŢELE ŞI PROCEDURA
DE RECUNOAŞTERE A PERSOANELOR - EXAMINATORILOR SI ORGANISMELOR -

CENTRELOR DE FORMARE A MECANICILOR DE LOCOMOTIVA



CERINŢE DE RECUNOAŞTERE A CENTRELOR DE FORMARE    
Cerinţe de recunoaştere - Centrele de formare trebuie:

a) să fie competente în privinţa activităţilor de formare pe care le desfăşoară;
b) să dovedească imparţialitate şi, atunci când este cazul, independenţă faţă de toţi cursanţii.

Cerinţe de competenţă - Un centru de formare trebuie să facă dovada competenţei tehnice şi operaţionale şi a
capacităţii de a organiza cursuri de formare corespunzătoare activităţilor de formare pe care urmează să le desfăşoare,
respectiv să fie capabile să organizeze cursuri de formare şi să deţină personal competent şi dotări corespunzătoare
pentru aceste activităţi:

a) să deţină o structură organizatorică care să garanteze că activitatea de formare se desfăşoară în conformitate cu
cerinţele prevăzute în HG nr. 1611/2009;

b) să deţină personalul necesar care are formarea profesională adecvată şi experienţă necesară desfăşurării
activităţilor de formare;

c) să deţină dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii de formare;
d) să asigure activitatea de formare practică cu formatori care deţin permis şi certificat valabile, care acoperă

obiectivul formării sau pentru un tip similar de material rulant/infrastructură feroviară;
e) să pună la dispoziţia cursanţilor metodologia utilizată pentru formare, planurile de formare şi schemele /

diagramele de dobândire a competenţelor;
f) să aplice un sistem de management al calităţii sau proceduri echivalente pentru monitorizarea conformităţii cu

sistemele şi procedurile care asigură că activitatea de formare furnizată îndeplineşte cerinţele prevăzute în HG nr.
1611/2009;

g) să deţină proceduri proprii de menţinere şi dezvoltare a metodelor de formare.
Cerinţe de independenţă şi imparţialitate - În cazul în care un centru de formare furnizează servicii de formare
atât mecanicilor aparţinând operatorului economic care deţine centrul de formare, cât şi altor mecanici, formarea se
desfăşoară în mod imparţial faţă de toţi participanţii şi independent de interesele operatorului economic care deţine
centrul de formare. În acest sens, operatorul economic care deţine centrul de formare completează o declaraţie, care
face parte din cererea scrisă depusă la ASFR pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere. Centrele de formare aplică
aceleaşi norme atât în cazul mecanicilor aparţinând operatorului economic care deţine centrul de formare, cât şi în
cazul altor mecanici.



RECUNOAŞTEREA CENTRELOR DE FORMARE APARŢINÂND OTF-AIF/GIF,care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale de material rulant şi de infrastructură feroviară
Pentru recunoaşterea unui centru de formare propriu OTF-AIF/GIF solicitant trebuie să depună la ASFR undosar cu documente specifice care să ateste îndeplinirea cerinţelor - în principal:

a) cerere în care trebuie să se specifice sarcina/sarcinile de formare pentru care solicită recunoaşterea, carecuprinde/cuprind tipul/tipurile de material rulant, definite conform art.2 lit.u) din HG nr.877/2010 /sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor, conform art.7 alin.(2) din anexa nr.2 laordin, pentru care se solicită recunoaşterea;
b) ROF al persoanei juridice din care să reiasă existenţa structurilor organizatorice distincte pentruactivitatea de formare;

c) procedura întregii activităţi de formare desfăşurate;
d) lista cu personalul nominalizat pentru efectuarea formării atestat AFER conform reglementărilorspecifice, inclusiv cel desemnat pentru efectuarea formării practice; documentele privind calificărileformatorilor şi experienţa acestora necesară pentru desfăşurarea activităţii de formare;

e) dovada deţinerii documentelor specifice pentru persoana care efectuează formarea practică sau careasistă la formare;
f) lista cu spaţiile adecvate desfăşurării activităţii de formare;

g) dovada existenţei programului de formare specific pentru tipul de material rulant pe caremecanicul de locomotivă îl va conduce, pentru categoria de conducere pentru care mecanicul de locomotivăva fi autorizat să conducă/programului de formare specific pentru ruta/traseul/itinerarul de referinţă pecare mecanicul de locomotivă va conduce;
h) dovada existenţei unor proceduri pentru înregistrarea şi evidenţa activităţilor de formare, pentrugestionarea, menţinerea şi actualizarea competenţelor profesionale ale formatorilor.



DECLARAŢIA DE RECUNOAŞTERE PENTRU UN CENTRU DE FORMARE

În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult 2 luni de la
primirea tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere.
Declaraţia de recunoaştere unui centru de formare conţine, în principal, următoarele:

a) numărul de identificare al centrului de formare/structurii teritoriale a acestuia;
b) sarcina/sarcinile de formare pentru care centrul de formare/structura teritorială a acestuia are

dreptul să efectueze (să furnizeze) cursuri de formare;
c) data expirării valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.

Anexa I la declaraţia de recunoaştere conţine:
– tipul/tipurile de material rulant - motor conform art.7 alin.(1) din anexa nr.2 la ordin, definite

conform art.2 lit.u) din HG nr.877/2010, pentru care s-a obţinut recunoaşterea sarcinii de formare.
Anexa II la declaraţia de recunoaştere contine:

– contine sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor conform art.7 alin. (2)
din anexa nr.2 la ordin, pentru care s-a obţinut recunoaşterea sarcinii de formare.



RECUNOAŞTEREA CENTRULUI NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI INSTRUIRE 
FEROVIARĂ - CENAFER 

Conform prevederilor OG nr. 58/2004 privind înfiinţarea CENAFER, aprobată prin Legea nr. 408/2004 şi
HG nr. 1663/2004 privind organizarea şi funcţionarea CENAFER, competenţele privind formarea -
calificarea personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, inclusiv
a mecanicilor de locomotivă, revin CENAFER.

În exercitarea acestor atribuţii, CENAFER asigură sarcini de formare pentru mecanicii de locomotivă
privind cunoştinţele profesionale în meseria de mecanic de locomotivă - cunoştinţele profesionale
generale şi, la solicitarea OTF-AIF/GIF angajator, a cunoştinţelor profesionale privind materialul
rulant şi infrastructură feroviară.

ASFR recunoaşte CENAFER ca centru de formare pentru asigurarea sarcinilor de formare privind
cunoştinţele profesionale, inclusiv structurile sale teritoriale, prin acordarea de declaraţii de
recunoaştere.



CERINŢE DE RECUNOAŞTERE A EXAMINATORILOR 
Cerinţe de recunoaştere - Examinatorii care efectuează evaluarea mecanicilor de locomotivă trebuie:

a) să fie calificați și competenți în ceea ce privește materia examinărilor pe care doresc să le desfășoare;
b) să desfășoare examinările în mod imparțial şi, atunci când este cazul, independent faţă de toţi

participanţii.

Cerinţe de competenţă - Solicitanții pentru recunoaşterea ca examinatori trebuie să fie competenţi şi să
aibă experienţă în ceea ce priveşte obiectul examinărilor pe care urmează să le desfăşoare, respectiv să
îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să posede calificările şi aptitudinea pedagogică necesare în scopul desfăşurării examinărilor;
b) să aibă o experienţă profesională de minimum 4 ani, dobândită într-un interval de maximum 5 ani

înainte de data solicitării recunoaşterii;
c) să demonstreze modul în care îşi vor menţine la zi competenţele profesionale cu privire la subiectele pe

care le examinează;
d) să cunoască sistemul de certificare a mecanicilor de locomotivă.

Pentru examinările practice efectuate în activitatea de conducere a trenurilor, solicitantul trebuie să deţină
permis şi un certificat valabile, care să acopere obiectul examinării sau un tip similar de material rulant /
infrastructură feroviară.

Cerinţe de independenţă şi imparţialitate - Pentru recunoaşterea ca examinatori, solicitanţii trebuie să
confirme faptul că vor desfăşura examinările în mod imparţial şi nediscriminatoriu, fără a fi influenţaţi de
nicio presiune sau de niciun stimulent care i-ar putea afecta judecata ori modul de desfăşurare şi rezultatele
examinării. În acest sens, solicitantul completează o declaraţie, care face parte din cererea scrisă depusă la
ASFR pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere.



RECUNOAŞTEREA EXAMINATORILOR OTF-AIF/GIF
care efectuează evaluarea privind cunoştinţeşe profesionale de material rulant, de 

infrastructură feroviară 
Pentru a fi recunoscut de către ASFR solicitantul trebuie să depună la ASFR un dosar cu documente
specifice care să ateste îndeplinirea cerinţelor, respectiv:

a) cerere în care trebuie să se specifice domeniul/domeniile de competenţă pentru care se solicită
recunoaşterea, care cuprinde tipul/tipurile de material rulant, definite conform art. 2 lit. u) din HG nr.
877/2010 / sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor, conform art.7 din anexa nr.
2 la ordin, pentru care se solicită recunoaşterea;

b) dovada deţinerii calificărilor (în domeniul feroviar de specialitate) şi aptitudinii pedagogice necesare
desfăşurării examinărilor (cursuri specifice de evaluare a competenţelor profesionale);

c) dovada deţinerii documentelor specifice de îndeplinire a cerinţelor privind competenţa şi experienţa
profesională;

d) dovada deţinerii documentelor specifice de îndeplinire a cerinţelor de examinator la proba practică;
e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind actualizarea competenţelor profesionale cu

privire la subiectele pe care le examinează în cadrul evaluării;
f) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care să facă dovada cunoaşterii sistemului de

certificare a mecanicilor de locomotivă, respectiv cunoaşterea actelor normative în vigoare specifice acestui
domeniu de activitate.
Recunoaşterea examinatorilor din cadrul CENAFER se face de către ASFR prin acordarea unei
declaraţii de recunoaştere pentru fiecare examinator.



DECLARAŢIA DE RECUNOAŞTERE PENTRU UN EXAMINATOR 
În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult 2 luni de 
la primirea tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere.
Declaraţia de recunoaştere eliberată unui examinator conţine, în principal, următoarele:

a) numărul de identificare al examinatorului acestuia; 
b) domeniul/domeniile de competenta pentru care examinatorul are dreptul să efectueze examinari;
c) data expirării valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.

Anexa I la declaraţia de recunoaştere contine: 
– tipul/tipurile de material rulant - motor conform art.7 alin.(1) din anexa nr.2  la ordin, definite  

conform art.2 lit.u) din HG nr.877/2010, pentru care s-a obţinut recunoaşterea domeniului /
domeniilor de evaluare.

Anexa II la declaraţia de recunoaştere contine:
– sistemul/sistemele utilizat(e) pentru organizarea circulaţiei trenurilor conform art.7 alin.(2) din anexa 

nr. 2 la ordin, pentru care s-a obţinut s-a obţinut recunoaşterea domeniului / domeniilor de evaluare.



RECUNOAŞTEREA EXAMINATORILOR APARTINAND 
CENTRULUI NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI INSTRUIRE 

FEROVIARĂ - CENAFER 
ASFR recunoaşte examinatorii din cadrul CENAFER care efectueaza evaluarea
privind cunoştinţele profesionale – generale, de material rulant si de
infrastructura feroviara, prin acordarea de declaraţii de recunoaştere acestora.



RECUNOAŞTEREA UNUI CENTRU DE FORMARE CARE ASIGURĂ 
CUNOŞTINŢELE LINGVISTICE pe care trebuie să le deţină mecanicul de locomotivă, 

atunci când acesta nu are ca limbă maternă limba română
Centrul de formare care asigură formarea pentru dobândirea competenţelor lingvistice generale de limba
română trebuie să fie recunoscut/autorizat/atestat/certificat, conform legislaţiei specifice în vigoare, pentru a
furniza servicii de formare generală pentru limba română.

Centrul de formare care asigură formarea în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării
feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale,
dificile şi de urgenţe, trebuie să fie recunoscut de către ASFR. Pentru obţinerea declaraţiei de
recunoaştere, centrul de formare trebuie să depună la ASFR un dosar care să cuprindă documente specifice
pentru îndeplinirea cerinţelor pentru efectuarea acestui tip de formare.

RECUNOAŞTEREA EXAMINATORILOR PENTRU CUNOŞTINŢELE LINGVISTICE
(în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de
siguranţă pe infrastructura feroviară din România)
Pentru a fi recunoscut de către ASFR, respectiv pentru obţinerea declaraţiei de recunoaştere pentru
examinare în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de
siguranţă pe infrastructura feroviară din România, în situaţii normale, dificile şi de urgenţe, solicitantul
trebuie să depună la ASFR un dosar care să cuprindă documente specifice pentru îndeplinirea cerinţelor
pentru efectuarea acestui tip de examinare.
ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere în cel mult două luni de la primirea tuturor documentelor, în
cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor.



VALABILITATEA, MODIFICAREA ŞI REÎNNOIREA DECLARAŢIEI DE RECUNOAŞTERE  
Declaraţia de recunoaştere a unui centru de formare/examinator este valabilă 5 ani.
Declaraţia de recunoaştere acordată pentru prima dată unui centru de formare/examinator estevalabilă 2 ani.
Extinderea declaraţiei de recunoaştere - ASFR eliberează o declaraţie de recunoaştere modificată în celmult o lună de la primirea tuturor documentelor justificative.
Atunci când cerințele pentru una sau mai multe sarcini de formare/domenii de evaluare înscrise îndeclarația de recunoaștere nu mai sunt îndeplinite, centrul de formare/examinatorul recunoscut trebuie săînceteze imediat furnizarea serviciului/serviciilor de formare/de examinare aferente sarcinilor respective șisă notifice ASFR.
Reînnoirea declaraţiei de recunoaştere – Solicitare cu cel puţin 2 luni înainte de încetare a valabilităţii.
Atunci când intervin modificări în documentaţia specifică care a stat la baza acordării / modificării /reînnoirii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul are obligaţia să notifice ASFRdespre aceste modificări, în termen de 5 zile de la data modificărilor. ASFR comunică în scris, în termende 15 de zile de la data primirii notificării, eventualele măsuri care trebuie luate de centrul deformare/examinatorul, în vederea menţinerii valabilităţii declaraţiei de recunoaştere.



SUSPENDAREA/RETRAGEREA DECLARAŢIEI DE RECUNOAŞTERE
ASFR verifică prin acţiuni specifice modul în care sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării /modificării / reînnoirii acesteia, iar în cazul în care se constată că acestea nu mai sunt respectate, declaraţiade recunoaştere se suspendă pentru o anumită perioadă de timp sau se retrage, după caz.
Înainte ca suspendarea/retragerea efectivă a declaraţiei de recunoaştere să intre în vigoare, ASFR poateacorda o perioadă de preaviz în care centrul de formare/examinatorul trebuie să elimine neconformităţileconstatate şi să facă dovada îndeplinirii cerinţelor de recunoaştere, după cum urmează:a) maximum 3 luni, până la suspendare, respectiv maximum 6 luni, până la retragere, pentru un centrude formare;b) o lună, până la suspendare, respectiv maximum 3 luni, până la retragere, pentru un examinator.În perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a suspendării/retragerii declaraţiei de recunoaştere,centrul de formare/examinatorul respectiv îşi poate continua activitatea specifică.
Dacă în perioada de preaviz se face dovada eliminării neconformităţilor, ASFR notifică încetareasuspendării / retragerii declaraţiei de recunoaştere.Dacă în perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a suspendării nu se face dovada eliminăriineconformităţilor, suspendarea declaraţiei de recunoaştere intră în vigoare pentru o anumită perioadă detimp stabilită de ASFR.Dacă în perioada de preaviz până la intrarea efectivă în vigoare a retragerii nu se face dovada eliminăriineconformităţilor, ASFR retrage declaraţia de recunoaştere.
Dacă în perioada efectivă a suspendării se face dovada eliminării neconformităţilor, ASFR notificăîncetarea suspendării.Dacă în perioada efectivă a suspendării nu se face dovada eliminării neconformităţilor, ASFR retragedeclaraţia de recunoaştere.
În perioada efectivă a suspendării sau a retragerii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare /examinatorul în cauză îşi încetează activitatea specifică.
În cazul retragerii declaraţiei de recunoaştere, centrul de formare/examinatorul în cauză îşi poate reluaactivitatea numai după obţinerea unei noi declaraţii de recunoaştere.



REGISTRUL CENTRELOR DE FORMARE RECUNOSCUTE ALE MECANICILOR DE
LOCOMOTIVĂ REGISTRUL EXAMINATORILOR RECUNOSCUŢI, NUMĂRUL DE
IDENTIFICARE
ASFR înfiinţează Registrul centrelor de formare recunoscute ale mecanicilor de locomotivă şi Registrul
examinatorilor recunoscuţi¸ care sunt actualizate ori de câte ori este necesar.
Ulterior recunoaşterii iniţiale, operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură
feroviară care deţin centre de formare şi examinatori, precum şi CENAFER, notifică la ASFR, în timp util,
modificările sau completările privind datele relevante ale centrelor de formare/examinatorilor proprii, în
vederea actualizării celor două registre.



Model "Permis de mecanic de locomotivă"
- modelul comunitar prevăzut la pct. 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 

36/2010






