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Pentru acordarea certificatului de entitate responsabilă cu întreţinerea/certificatului pentru funcţii de întreţinere vehicule feroviare altele decât vagoanele de marfă (vehicule feroviare motoare şi vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători)

METODOLOGIE



§ - Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR a fost desemnatăprin Ordinul MT nr. 635/2015 pentru exercitarea atribuțiilor privind unsistem de certificare la nivel național a entităților responsabile cuîntreținerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă,respectiv pentru vehicule feroviare motoare și pentru vehiculeferoviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători, peprincipiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din10 mai privind un sistem de certificare a entităților responsabile cuîntreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului(UE) nr. 653/2007.
§ - Domeniul de aplicare al certificării – certificarea se aplică oricăreientități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare altele decâtvagoanele de marfă, respectiv vehicule feroviare motoare și vehiculeferoviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători peinfrastructura feroviară din România.



§ - Certificarea entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor,respectiv certificarea entităților pentru funcții de întreținere avehiculelor feroviare motoare și a vehiculelor feroviare tractate utilizatela transportul feroviar de călători se finalizează prin acordarea unuidocument specific denumit:
a) certificat de entitate responsabilă cu întreținerea;
b) certificat pentru funcții de întreținere, care va conține, după caz, și o anexă cu date referitoare la tipul vehiculelor feroviare și activitatea pe tipuri de întreținere pentru care se eliberează certificatul.

§ - Principiul care stă la baza elaborării acestei metodologii decertificare este de a se abate cât mai puțin posibil de la cerințele șicriteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 445/2011.



a) Niveluri de întreţinere
Întreţinerea vehiculelor feroviare este împărțită în 5 niveluri:

● Primul nivel include acțiunile de verificare (inclusiv inspecții tehnice)şi de monitorizare întreprinse înainte de plecare sau pe traseu. Acesteactivități fac obiectul acceptării sistemului de management al siguranțeiși nu sunt incluse în procesul de certificare al entităților responsabile cuîntreținerea vehiculelor.
● Nivelul al doilea include inspecții, verificări, teste, schimburi rapidede elemente înlocuibile şi operații preventive şi corective cu duratălimitată între două servicii de transport programate.



● Nivelul al treilea corespunde operațiilor efectuate în principal peinstalaţiile specializate ale unui centru de întreţinere.
Acesta include intervenții de întreţinere preventivă şi corectivă şischimburi programate de componente. Vehiculul, în timpul acestuinivel de întreţinere, nu este în serviciu activ.
● Nivelul al patrulea cuprinde operațiile majore de întreţinere,denumite în general revizii (ale subsistemelor modulare sau aleîntregului vehicul).
● Nivelul al cincilea cuprinde retehnologizarea, modificările, reparaţiilefoarte grele, cu excepţia cazului în care acestea sunt supuse unei noiautorizări conform Directivei privind interoperabilitatea.
Criteriile privind stabilirea deciziei privind limitele dintre întreținere șimodernizare, reînnoire sunt cele de la pct. 10 din Metodologie.



a) Nivelurile de întreţinere sunt de obicei combinate astfel:
● Întreţinere ușoară
Numită de asemenea întreţinere în linie. Reprezintă toate măsurătorileexecutate asupra vehiculului şi cuprinde lucrările de înlocuire (inclusivmăsurători şi încercări conexe).
Întreţinerea ușoară include nivelul 2 şi nivelul 3.
● Întreţinerea grea
Numită de asemenea întreţinere de bază. Reprezintă toate măsurileîntreprinse pentru a stabili starea reală şi/sau pentru a restabili stareanormală, care necesită demontarea parțială sau completă a vehiculului(inclusiv măsurători conexe, măsurarea şi testarea asociată).
Aceasta reprezintă de asemenea toate măsurile pentru a recondiţionacomponente sau piese de schimb. Întreţinerea grea include nivelul 4 şinivelul 5.



b) Funcții de întreținere
b.1) Funcția de gestionare, care supervizează și coordonează funcțiile de întreținere menționate la b.2, b.3, b.4 și asigură starea sigură a vehiculului;
b.2) Funcția de dezvoltare a întreținerii, care este responsabilăcu gestionarea documentației referitoare la întreținere, inclusivgestionarea configurării, pe baza datelor de proiectare și operaționale,precum și pe baza prestațiilor și experienței dobândite;



b.3) Funcția de management al întreținerii parcului, caregestionează retragerea vehiculului în vederea întreținerii și repunereaîn funcțiune a acestuia după întreținere;
b.4) Funcția de efectuare a întreținerii, care presupunedesfășurarea activităților de întreținere tehnică necesare asupra unuivehicul sau asupra unor părți ale acestuia, inclusiv furnizareadocumentației de redare în exploatare.



Procesul de certificare
§ - Procesul de certificare a ERIV/FIV cuprinde: analiza solicitării,încheierea contractului de certificare în vederea acordării, actualizării,modificării sau reînnoirii unui certificat, acțiunile de audit desfășurateîn conformitate cu Manualul auditului de siguranţă feroviară al ASFR,decizia CC, acordarea certificatului.
§ - Procesul de certificare nu poate dura mai mult de 4 luni de lafurnizarea de către solicitant a tuturor informațiilor necesare și aoricăror informații suplimentare cerute.
§ - Certificarea se efectuează pe principiile sistemului de certificare șiîndrumărilor Agenției Feroviare Europene – ERA, pentru certificareaentităților responsabile cu întreținerea altor vehicule decât vagoanelede marfă.



Procesul de certificare se definește în funcţie de tipul certificatului solicitat, după cum urmează:
a)certificare inițială - în cazul în care se solicită pentru prima datăobţinerea unui certificate, conform prevederilor în vigoare;
b) reînnoire - în cazul în care se solicită un certificat reînnoit;
c) actualizare/modificare - în cazurile prevăzute la cap. VI dinmetodologie.



§ - Cazurile privind decizia ASFR de încadrare în nivelul al cincilea deîntreținere, care nu intră sub incidența unei noi autorizări de punere înfuncțiune conform Directivei privind interoperabilitatea
Reînnoirea subsistemelor structurale și a vehiculelor care seîncadrează în nivelul al cincilea de întreținere sunt numai cazurile încare rezultă în mod evident că un parametru de bază nu este amelioratîn direcția performanței definite în STI.

Modificările și modernizările subsistemelor structurale și alevehiculelor care se încadrează în nivelul al cincilea de întreținere suntnumai acele cazuri care conduc la starea normală de funcționareproiectată fără modificarea parametrilor de bază și fără afectareanivelului de siguranță.
Pentru toate celelalte cazuri care nu se încadrează în activitatea deîntreținere, ASFR ia decizia de acordare a unei noi autorizații de punereîn funcțiune, în conformitate cu HG nr. 877/2010.



§ - Situaţiile în care se actualizează dosarul tehnic şi după caz declarația de verificare „CE” sunt prezentate în Recomandarea Comisiei (UE) nr.897/2014 privind aspecte legate de punerea în funcțiune şi utilizarea subsistemelor structurale şi a vehiculelor, astfel:
Pct.110 din Recomandare1.„Înlocuire în cadrul întreținerii” și alte modificări care nu introduc oabatere de la dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare „CE”. Înacest caz nu este necesară verificarea din partea unui organism de evaluare,statul membru nu trebuie informat, iar declarația de verificare „CE” inițialărămâne valabilă și nemodificată.2. Modificări care introduc o abatere de la dosarul tehnic care însoțeștedeclarația de verificare „CE” care pot necesita noi controale (și, drepturmare, necesită verificare, conform modulelor de evaluare a conformitățiiaplicabile), dar care nu influențează caracteristicile de proiectare de bază alesubsistemului. În acest caz, dosarul tehnic care însoțește declarația deverificare „CE” trebuie actualizat, iar informațiile relevante trebuie puse ladispoziție, la cerere, de către autoritatea națională de siguranță.



3. Reînnoirea sau modernizarea (mai exact, o înlocuire sau o modificaresemnificativă care necesită informarea statului membru) care nunecesită o nouă autorizație de punere în funcțiune; modificările careinclud o schimbare a caracteristicilor de proiectare de bază alesubsistemului sunt cuprinse în această categorie.
4. Reînnoirea sau modernizarea (mai exact, o înlocuire sau omodificare semnificativă care necesită informarea statului membru)care necesită o nouă autorizație de punere în funcțiune.

Categoriile 3 și 4 de mai sus introduc o abatere de la dosarultehnic care însoțește declarația de verificare „CE” cu impact asupracaracteristicilor de proiectare de bază ale subsistemului.



Pct.113 din Recomandare
Producătorii sau părțile contractante trebuie să gestioneze modificărileaduse subsistemelor structurale existente respectând următoarele principii:
(a)pe baza recomandării 110, producătorul sau partea contractantăstabilește categoria de care aparține modificarea și decide dacă trebuieinformate organismele de evaluare a conformității sau statul membru. Încazul modificărilor din categoriile 2-4 din recomandarea 110 care au dreptrezultat o modificare a dosarului tehnic care însoțește declarația de verificare„CE” sau care afectează valabilitatea verificărilor deja efectuate,producătorul sau partea contractantă, atunci când introduce o modificare,trebuie să evalueze necesitatea întocmirii unei noi declarații de verificare„CE” în conformitate cu criteriile definite la punctul 2 din anexa V la Directiva2008/57/CE. Pentru modificările din categoria 4, statul membru trebuie sădecidă în ce măsură STI trebuie aplicate proiectului;



(b) în cazul în care STI impune utilizarea MSC ER pentru un anumitparametru, STI trebuie să specifice circumstanțele în care ar trebuiefectuat testul privind caracterul semnificativ pentru parametrulrespectiv;
(c) în mod similar, pentru parametrii relevanți în vederea realizăriiintegrării în condiții de siguranță ca parte a procesului de autorizare înconformitate cu Recomandarea Comisiei (UE) nr.897/2014 pct.40, artrebui efectuat testul privind caracterul semnificativ pentru fiecareparametru, luându-se în considerare amploarea modificării în raport custarea de funcționare nominală.



Pct.116 din Recomandare
Autoritățile naționale de siguranță trebuie să supraveghezeschimbările introduse în subsistemele aflate în funcțiune prinsupravegherea autorizațiilor și certificatelor de siguranță aleadministratorilor de infrastructură, respectiv ale întreprinderilorferoviare. În acest sens, autoritățile naționale de siguranță trebuie săurmărească aplicarea corectă a dispozițiilor de la literele (a), (b) și (c)din recomandarea 115.



Analiza solicitării
§ - Solicitantul va depune la Registratura AFER cererea întocmită înconformitate cu unul din formularele model-cadru din anexele 1A și 1Bdin Metodologie, pentru tipurile de vehicule pentru care solicităcertificarea, însoțită de toate documentele justificative din anexa 2 laMetodologie.
§ - ASFR efectuează o verificare a documentației depuse, în baza listeide verificare, în vederea acceptării cererii de certificare a ERIV/FIV.
§ - Dacă se constată că documentele depuse nu acoperă toatepunctele din lista de verificare, se comunică solicitantului, în maxim 5zile lucrătoare, respingerea cererii.
§ - O nouă solicitare se va efectua în baza unei noi cereri, urmândaceeași procedură.



§ - În cazul în care documentele acoperă toate solicitările din lista deverificare se trece la parcurgerea etapelor de examinare adocumentelor.
§ - ASFR va efectua o evaluare a documentației depuse, în bazatabelului de concordanţă cu cerințele şi criteriile din anexa I și anexa IIIdin Regulamentul (UE) nr. 445/2011, adaptate la tipurile de vehiculepentru care se solicită certificarea, în vederea stabilirii conformității cuacesta.
§ - Dacă se constată că documentele menţionate în tabelul deconcordanţă nu acoperă toate cerințele şi criteriile din anexele I şi IIIdin Regulamentul (UE) nr. 445/2011, adaptate tipurilor de vehiculepentru care se solicită certificarea, se comunică solicitantului, în termende maxim 30 de zile, respingerea cererii. Comunicarea respingeriicererii se face în scris, prin fax, conform procedurilor interne ale ASFR.



§ - O nouă solicitare se va face urmând aceeași procedură.
§ - În cazul în care, urmare a evaluării documentației depuse, în bazatabelului de concordanţă se constată că aceasta răspunde tuturorcerinţelor şi criteriilor, solicitantul va fi notificat, în scris, referitor laacceptarea dosarului şi i se va transmite contractul de certificareentitate responsabilă cu întreţinerea /certificare pentru funcţia deîntreţinere a vehiculelor.
§ - În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea contractului,solicitantul va transmite la ASFR contractul însușit și semnat. Oriceîntârziere pune în drept ASFR să modifice termenul de finalizare acertificării.
§ - Condițiile contractuale nu se negociază.



§ - În cazul în care solicitantul nu transmite contractul în termen demaxim 30 de zile calendaristice de la primire, se comunicăsolicitantului, în scris, respingerea cererii.
§ - O nouă solicitare se va efectua în baza unei noi cereri, urmândaceeași procedură din Metodologie.
§ - În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului,solicitantul va face dovada achitării tarifului aferent prestației ASFR.



Auditul de certificare
§ - Procesul de audit se va desfășura în conformitate cu Manualulauditului de siguranţă feroviară, publicat pe site-ul ASFR.
§ - Dacă pe parcursul auditului se constată necesitatea unor precizărisuplimentare privind modul de îndeplinire a cerinţelor şi criteriilor deevaluare, ASFR va solicita, în scris, prin fax, transmiterea documentelorrelevante.
§ - În cazul în care solicitantul nu completează documentele în termende 15 zile lucrătoare, acestuia i se va notifica, în scris, prin fax,respingerea dosarului de certificare, conform procedurilor interne.



Eliberarea Certificatului
§ - Certificatul se va elibera solicitantului prin persoana împuternicită.
§ - Organizația certificată va prezenta declarația angajament (anexa15) privind comunicarea către ASFR a oricărei modificări survenite îndocumentele care au stat la baza acordării CERIV/CFIV.
§ - CERIV/CFIV va avea un Număr Național de Identificare (NNI) și vafi înscris în Registrul Național de Certificare Vehicule (RNCV) întocmitconform procedurilor proprii ASFR. Numărul Național de Identificare(NNI) se acordă conform procedurilor proprii ASFR.
§ - CFIV va avea o anexă în care se vor evidenția tipurile de întrețineresolicitate pentru fiecare tip și serie de vehicul feroviar, conform listeitipurilor de vehicule anexată la documentația depusă.



Supravegherea
§ - Pe toată durata de valabilitate a CERIV/CFIV, ASFR va efectua activităţide supraveghere, în conformitate cu prevederile conținute în cap. VII dinMetodologie, în baza contractului de supraveghere încheiat de ASFR cuorganizația certificată.
§ - ASFR efectuează lunar acțiuni de supraveghere prin audit a SIVF înansamblul său, pe părți ale acestuia, pe procesele existente, precum şi perezultatele proceselor (existente sau potențiale), pe toată perioada devalabilitate a CERIV/CFIV, în scopul verificării menținerii condițiilor inițiale deacordare a acestora, monitorizării modului de implementare a sistemului deîntreținere a vehiculelor feroviare motoare și/sau vehiculelor feroviaretractate utilizate la transportul feroviar de călători, a aprecierii impactuluiactivităţii organizației certificate în sistemul de transport feroviar.



§- Acțiunile de supraveghere ale SIVF prin audit se vor desfăşura în conformitate cu Manualul auditului de siguranţă feroviară.
§- Acțiunile de supraveghere ale SIVF prin audit se pot efectua şi din dispoziția conducerii ASFR în următoarele situații:

- ori de câte ori se depistează abateri de la normele naționale desiguranță feroviară aplicabile;
- ca urmare a analizării recomandărilor emise de OIFR;
- stabilirea oportunității menținerii CERIV/CFIV;
- ori de câte ori este cazul.



Valabilitatea Certificatului
§ - Valabilitatea certificatului acordat inițial este de 1 an.§ - În cazul unui certificat reînnoit, valabilitatea certificatului CERIV/CFIV va fiurmătoarea :a) de maxim 2 ani în cazurile în care :- pe parcursul efectuării acțiunilor de supraveghere au fost depistateneconformități;- CERIV/CFIV a fost suspendat;b) de maxim 5 ani în cazurile în care :- pe parcursul efectuării acțiunilor de supraveghere nu au fost depistateneconformități;- CERIV/CFIV nu a fost suspendat.§ - În cazul unui CERIV/CFIV actualizat/modificat, acesta își păstrează valabilitateaacordată certificatului inițial.


