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1. PREFAȚĂ 

 

Strategia Uniunii Europene în domeniul transporturilor, noua propunere a Comisiei Europene 

privind instituirea mecanismului Conectarea Europei, împreună cu normele în vigoare legate de 

coridoarele pan-europene de transport, au ca obiectiv dezvoltarea capacității sistemului de transport 

feroviar transeuropean. Aceste aspecte sunt stipulate în legislația specifică europeană.  

Eficiența tehnică și economică, precum și atractivitatea sistemului de transport feroviar pentru 

beneficiari în condițiile concurenței modale, pot fi îndeplinite integral, doar ca urmare a demersurilor 

de eliminare a obstacolelor de ordin tehnic, administrativ și juridic între statele membre. Aceste 

obstacole pot împiedică în prezent accesul noilor actori din acest domeniu pe piețele feroviare 

europene. Eliminarea barierelor, scăderea costurilor administrative ale companiilor feroviare și 

facilitarea intrării pe piaţă a unor noi operatori, reprezintă astăzi unul din obiectivele cheie ale 

Comisiei Europene. Acest deziderat este menționat în Cartea Albă a Transporturilor - Foaie de 

parcurs pentru un spațiu European unic al transporturilor (2011), precum și în Comunicarea Comisiei 

denumită „Single Market Act II” (2012).  

Având la bază considerentele prezentate anterior, a apărut așa-numitul concept de 

interoperabilitate. 

 

În aceeași perspectivă, propunerile Comisiei Europene pentru cel de-al Patrulea Pachet Feroviar 

denumit şi „Finalizarea spațiului feroviar unic european pentru a încuraja competitivitatea europeană 

şi creșterea economică”, publicat pentru prima dată de către Comisia Europeană la 30 ianuarie 2013, 

se concentrează asupra înlăturării barierelor administrative şi tehnice dintre statele membre prin 

implementarea: 

- unei singure autorizații la nivel UE pentru vehicule feroviare sub forma unui „pașaport de 

vehicul”; 

- unui singur certificat de siguranță la nivel UE pentru operatorii de transport feroviar. 

 

Obiectivele actuale ale Uniunii Europene în ceea ce privește creșterea performanței politicilor de 

transport feroviar european au în vedere următoarele aspecte: 

 accesul deschis în scopul favorizării competiției şi creării inițiativelor pentru inovare în vederea 

asigurării unei piețe interne de echipamente şi servicii feroviare de calitate; 

 asigurarea unui nivel de siguranță feroviară cât mai ridicat; 

 îmbunătățirea progresivă a interoperabilității rețelelor feroviare naţionale precum şi a serviciilor 

internaționale, prin intermediul armonizării tehnice la nivel european; 

 dezvoltarea unei abordări comune privind siguranţă feroviară în scopul facilitării accesului pe 

piaţa de transport, menținând un nivel rezonabil dar suficient de înalt al siguranţei feroviare; 

 dezvoltarea Rețelei Feroviare de Transport Trans European (TEN T). 

 

Eventualele beneficii generate de materializarea acestor măsuri și strategii, nu pot fi obținute 

integral decât prin existența unor sisteme de implementare a legislației europene și de supraveghere a 

tuturor actorilor, atât la nivelul fiecărui stat membru, când ne referim la autoritățile naționale de 

siguranță (NSA), cât și centralizat la nivelul Uniunii prin exercitarea funcțiilor Agenției Feroviare 

Europene (ERA). Stabilirea unui cadru eficient de colaborare între cele două nivele, constituie condiția 

de bază pentru funcționarea eficientă a sistemului de transport feroviar transeuropean. 
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Figura următoare prezintă schematic sistemul de cooperare și supraveghere menționat anterior în 

scopul creșterii siguranței feroviare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

 
Colaborarea la nivelul Uniunii Europene pe probleme feroviare între Agenția Feroviară Europeană și 

Autoritățile Naționale de Siguranță 

 

2. SCOPUL MANUALULUI 

 

Oportunitatea acestui manual rezidă din faptul că în prezent, Autoritatea de Siguranță Feroviară 

Română - ASFR în calitate de organism independent în cadrul AFER, având în principal atribuţii cu 

privire la autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale, emiterea certificatelor şi 

autorizațiilor de siguranţă, supravegherea prin acțiuni de audit de siguranţă, control şi inspecție de stat, 

monitorizarea, promovarea aplicarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei 

feroviare, reprezintă un factor major în deschiderea rețelei de cale ferată din România pentru aplicarea 

principiilor de armonizare tehnică ce stau la baza interoperabilității feroviare precum şi a respectării 

cerinţelor europene privind creșterea nivelului de siguranţă feroviară. Toate aceste acțiuni trebuie 

realizate în condiţiile asigurării unui tratament transparent şi nediscriminatoriu pentru toți operatorii 

economici implicați în activitatea de transport feroviar.  

Scopul manualului este de a oferi o viziune practică asupra următoarelor aspecte ce țin de 

activitățile specifice ale ASFR: 

 cadrul legal în baza căruia sunt desfășurate activitățile specifice; 

 gestionarea şi armonizarea proceselor de bază; 

 aplicarea eficientă a procedurilor ce descriu sarcini şi responsabilităţi comune de siguranţă; 

 evaluarea eficientă a activităţilor organizației. 

 

Toate acestea au ca scop atingerea în cel mai scurt timp a obiectivelor comune de siguranţă 

(OSC) pentru dezvoltarea în România a unui sistem de transport feroviar sigur, competitiv și armonizat 

la nivel european din punct de vedere tehnic și legislativ. 
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Manualul descrie din punct de vedere funcțional atribuțiile compartimentelor din cadrul 

organizației, conexiunile la nivelul interfețelor dintre serviciile şi compartimentele din cadrul ASFR, 

precum şi etapele ce trebuie urmate în vederea derulării unor activităţi în vederea satisfacerii clienților. 

Sunt prezentați astfel în figura următoare actorii din sistemul de transport feroviar din România. 

 

 
 

Totodată, sunt prezentate principiile care stau la baza luării deciziilor din cadrul ASFR, facilitând 

astfel o înțelegere unitară a procesului de implementare a Directivelor Europene şi de aplicare a 

Regulamentelor şi Deciziilor luate la nivel comunitar. 

Manualul este destinat atât personalului cu atribuţii în activitatea de certificare, autorizare, 

monitorizare şi supraveghere, precum şi personalului de decizie din cadrul ASFR. Sunt furnizate într-o 

manieră sintetizată informații utile și date relevante asupra sarcinilor şi responsabilităților stabilite prin 

Directiva 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunicate şi Directiva 2008/57/CE privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate. În acest sens, manualul poate avea o contribuție 

semnificativă în facilitarea următoarelor aspecte: 

 schimbul eficient de informații în vederea unei abordări pro-active a activităţii organizației; 

 promovarea unor bune practici în scopul armonizării criteriilor de luare a deciziilor şi 

îmbunătățirii capacității organizaționale. 

 

3. POLITICA AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR 

 

Noțiunile legate de politica Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR în domeniul său 

de activitate, trebuie asociate de elementele stipulate în actele normative atât europene cât şi naţionale 

pe baza cărora a fost înființată instituția şi își desfășoară activitatea.  

Aici sunt incluse atât principalele atribuţii conferite prin cadrul legislativ în vigoare, cât şi liniile 

de strategie cu privire la siguranța feroviară. O mare parte din elementele de politică a autorităților 

naţionale de siguranţă coordonate la nivel comunitar, sunt inițiate de către Agenţia Feroviară 

Europeană (ERA) în calitate de coordonator a „rețelei autorităților naţionale de siguranţă (NSA)”, din 

care ASFR face parte în calitate de NSA din România. 

Politica ASFR este constituită pe baza principalelor preocupări la nivel comunitar şi naţional cu 

privire la: 

 menținerea şi îmbunătățirea nivelului de siguranţă în sistemul de transport feroviar european; 

 monitorizarea, dezvoltarea şi armonizarea cadrului legislativ şi a normelor de siguranţă; 

 asigurarea interoperabilității sistemului de transport feroviar, interoperabilitate care este menită 

să elimine pe cât posibil barierele legislative, tehnice şi operaționale dintre unele state membre 

ale căror sisteme de transport feroviar au moștenit culturi ale siguranţei şi principii de operare 

diferite. 
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Între cele trei linii menționate anterior există multiple corelații şi dependențe, în special în 

domeniul reglementării şi al normelor de siguranţă. De aceea, oricare din demersurile pe care ASFR le 

realizează la nivel naţional în mod separat sau concomitent, acestea nu trebuie abordate individual, ci 

integrate într-o viziune de politică globală asupra domeniului de activitate.  

Având în vedere cele menționate anterior, se enumeră în continuare principalele elemente ale 

politicii ASFR, în ceea ce privește atribuţiile pe care le are în domeniul transportului feroviar. 

 

Politica în domeniul dezvoltării sistemului de transport feroviar din România 

 conducerea sistemului către excelența operațională în general şi, mai specific, către o piaţă 

europeană unică şi îmbunătățirea siguranţei în mod durabil; 

 susținerea şi monitorizarea în condiţiile şi limitele legislației în vigoare pe linie de siguranţă şi 

interoperabilitate, a tuturor proiectelor comunitare, naţionale sau regionale legate de domeniul 

feroviar; 

 încurajarea sistemului în abordarea punctelor slabe specifice referitoare la regimul riscurilor; 

 monitorizarea proactivă a părților critice şi vulnerabile ale sistemului feroviar în raport cu 

indicatorii de siguranţă în scopul identificării „devierilor” de la obiectivele ce trebuie atinse în 

domeniul siguranţei; 

 revizuirea şi îmbunătățirea procesului de supraveghere utilizând o abordare bazată pe evaluarea 

riscurilor şi îndrumarea sectorului feroviar în vederea dobândirii unui comportament dorit; 

 acordarea continuă a unei atenții sporite pentru a face posibilă crearea unei valori adăugate 

pentru siguranța feroviară, atât pe plan legislativ cât şi tehnic; 

 identificarea în mod sistematic a sarcinilor şi responsabilităților actorilor din sectorul feroviar, 

precum şi instituirea unui sistem pentru a asigura conformitatea cu cerinţele UE; 

 implementarea unor politici privind diminuarea impactului de trecere la Pachetul IV Feroviar. 

 

Politica în domeniul colaborării cu Ministerul Transporturilor 

 stabilirea unor reguli comune între Ministerul Transporturilor şi ASFR, ca părți implicate în 

notificarea regulilor naționale şi a normelor naţionale tehnice din România, privind transmiterea 

acestora în Baza de date a ERA (NOTIF - IT), în vederea publicării; 

 elaborarea împreună cu MT a unor strategii de aplicare a STI în perioada de tranziție; 

 efectuarea unor analize comune MT - ASFR - AGIFER - sistem feroviar, pentru adoptarea unor 

măsuri care să conducă la atingerea obiectivelor de siguranţă şi îmbunătățirea continuă a 

siguranţei. 

 

Elemente de politică pe linie de legislație comunitară şi reglementări naţionale 

 participă la procesul de transpunere corectă şi promptă la nivel naţional a legislației europene din 

domeniul siguranţei feroviare; 

 aplicarea regulamentelor europene şi a deciziilor aferente Specificațiilor Tehnice de 

Interoperabilitate (STI) şi implicit armonizarea cu STI a normelor naţionale de siguranţă şi a 

normelor naţionale tehnice de referință; 

 asanarea regulilor naţionale de siguranţă care fac obiectul sistemului de management al 

siguranţei feroviare (SMS), care sunt redundante sau caduce; 

 acțiuni de analiză a normelor naţionale de siguranţă şi a normelor de referință pentru a putea fi 

eliminate aspectele care contravin cerinţelor prevăzute în STI; 

 elaborarea unui program optim de migrare graduală de la normele tehnice naţionale de referință 

către cerințele din STI; 
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 redefinirea, adaptarea și respectarea unor eventuale noi atribuții și responsabilități ale actorilor 

implicați în aplicarea şi respectarea regulilor naționale și europene, survenite ca urmare a 

modificării elementelor de legislație aferente; 

 integrarea şi aplicarea regimurilor de reglementare a metodelor comune de siguranţă pentru 

evaluarea riscurilor; 

 utilizarea informațiilor provenite din acțiunile de supraveghere, certificare, monitorizare, 

anchetare a accidentelor în scopul revizuirii procedurilor de evaluare a riscurilor; 

 stabilirea unor canale de comunicare informale care să conducă la eficientizarea activităţii de 

armonizare a legislației naţionale cu cea europeană şi eliminarea barierelor birocratice. 

 

Politica în domeniul comunicării şi luării deciziilor 

 acțiuni de analiză comune ERA - ASFR desfăşurate în scopul clarificării și identificării 

posibilelor neconcordanțe apărute între normele naționale de siguranță sau tehnice şi cerințele 

prevăzute în STI, în vederea asanării graduale a cerințelor redundante sau a acelora care nu fac 

obiectul unor norme naționale; 

 punerea la dispoziţie în condiţiile şi limitele legislației în vigoare, a tuturor informațiilor, datelor 

şi îndrumărilor pentru actorii din sectorul feroviar; 

 înființarea și îmbunătățirea continuă, la nivelul ASFR, a unui instrument de gestionare a 

normelor naționale de siguranță și a normelor tehnice în scopul asigurării unei transparențe 

optime şi armonizării acestor norme cu STI şi cu legislația europeană; 

 comunicarea bidirecțională între ASFR şi sistemul feroviar pentru îmbunătățirea în comun a 

culturii siguranţei; 

 comunicarea activă cu sistemul feroviar în vederea colectării datelor, precum şi pentru 

direcționarea sistemului feroviar pentru îndeplinirea politicilor generale în domeniul 

transportului feroviar; 

 urmărirea în mod proactiv a partajării informațiilor la nivel transfrontalier şi stabilirea unor 

relații bilaterale cu alte autorități naţionale de siguranţă. 

 

Politica în domeniul colaborării cu Agenţia Feroviară European (ERA) şi cu alte autorități 

naţionale de siguranţă 

 participarea cu specialiști şi reprezentanți ai ASFR la întrunirile şi acțiunile grupurilor de lucru 

înființate de către Unitatea de Interoperabilitate şi Unitatea de Siguranţă a Agenţiei în vederea 

elaborării, completării şi revizuirii legislației comunitare (Directive, STI, Regulamente, Decizii 

etc.); 

 elaborarea de rapoarte de activitate transmise către ERA; 

 organizarea şi participarea la ședințe pe teme comune de interes pentru sectorul feroviar, ședințe 

care au loc la inițiativa Agenţiei sau a altor instituții europene pentru diseminarea unor practici 

privind obiectul de activitate al autorităților naţionale de siguranţă. 

 

Politica pentru dezvoltarea şi perfecționarea activităţii ASFR 

 instituirea şi dezvoltarea unui sistem de analiză a performanței în cadrul organizației şi de 

culegere a datelor referitoare la siguranţă; 

 dezvoltarea unui cadru de management solid prin care să se aducă dovezi că la toate nivelurile 

personalul își asumă în mod proactiv responsabilitățile pentru activitățile sale; 

 creșterea nivelului de competență, de implicare şi de responsabilitate a salariaţilor ASFR; 
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 adoptarea în activitatea ASFR, a unor concepte moderne în vederea unei mai mari eficientizări şi 

crearea unui mediu de lucru axat exclusiv pe rezultate; 

 instituirea unui proces de stimulare profesională la toate nivelurile, recunoscut de întreg 

personalul ca instrument important în realizarea obiectivelor; 

 gestionarea eficientă a resurselor şi stabilirea unor obiective în ceea ce privește activitatea 

proprie cât şi a sistemului de transport feroviar. 

 

4. STRATEGIA AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR DE 

SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢILOR DE TRANSPORT FEROVIAR 

 

Principiile de bază pe care se bazează activitatea de supraveghere, sunt: 

 principiul nediscriminării - prin asigurarea colorași condiții de desfășurare a supravegherii 

oricărui operator economic; 

 principiul tratamentului egal - respectiv stabilirea şi aplicarea, în toate etapele procedurii de 

supraveghere, a unor reguli, cerinţe şi criterii, identice pentru toți operatorii economici; 

 principiul transparenței - respectiv aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a 

informațiilor relevante cu privire la acțiunile de supraveghere; 

 principiu proporționalității - respectiv asigurarea corelației între necesitatea obiectivă a 

acțiunii de supraveghere, obiectivul propus şi cerinţele formulate în contextul aplicării procedurii 

de atribuire; 

 principiul asumării răspunderii - respectiv determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităților 

persoanelor implicate în activitatea de supraveghere, urmărindu-se totodată asigurarea 

profesionalismului şi independenței deciziilor adoptate pe parcursul acţiunilor. 

 

În vederea evaluării maturității sistemului privind gestionarea riscurilor, dar şi cultura în 

domeniul siguranţei, pe care o dețin principalii actori implicați în activitățile de transport feroviar, 

ASFR își propune să poziționeze în centrul preocupărilor sale, Sistemul de Management al Siguranţei.  

Figura următoare prezintă diagrama sistemului de management al siguranţei (SMS) în concepția 

Agenţiei Feroviare Europene (ERA), fiind evidențiate principalele aspecte şi activităţi pe care le 

implică acesta. 
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Misiunea activităţii de supraveghere este de a ține sub observație performanțele în domeniul 

siguranţei după ce a acordat un certificat sa o autorizație de siguranţă şi, dacă este rezonabil, să le 

îmbunătățească.  

În continuare, sunt enumerate obiectivele activităţii de supraveghere efectuate de ASFR. 

Maximizarea impactului global al acţiunilor de supraveghere, prin: 

 selectarea şi conceperea în mod optim şi eficace a acţiunilor de supraveghere; 

 direcționarea activităţilor de supraveghere care urmează să se desfășoare către zonele cu risc 

ridicat; 

 stabilirea de măsuri adecvate şi proporționale cu gravitatea neconformităților astfel încât ASFR 

să se poată asigura că entitatea supravegheată este capabilă să ia măsuri imediat de tinere sub 

control a riscurilor grave; 

 implementarea unor sisteme informatice prin care să fie urmărite şi gestionate informațiile 

colectate în urma acţiunilor de supraveghere astfel încât să poată fi urmărite eficient măsurile de 

ținere sub control a riscurilor. 

 

Creșterea eficienței acţiunilor de supraveghere prin valorificarea optimă a resurselor, prin: 

 menținerea unui sistem de management al competenței, structurat şi audiabil pentru a se asigura 

faptul că se dispune de capacitatea organizatorică necesară şi competența profesională, conform 

cerinţelor Regulamentului nr. 1077/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru 

supravegherea exercitată de către autorităţile naţionale de siguranţă; 

 dezvoltarea relațiilor cu alte autorități de siguranţă feroviară, în vederea identificării bunelor 

practici şi, în cazul în care este pretabil, să fie eficientizat timpul alocat pregătirii acţiunilor de 

supraveghere; 

 îmbunătățirea instrumentelor informatice - implementarea şi utilizarea unei platforme 

informatice privind schimbul de informații, în special a legislației proprii, da şi a constatărilor 

efectuate, astfel încât să fie eficientizat timpul alocat pregătirii acţiunilor de supraveghere. 

 

Creșterea cu 10% a numărului de acțiuni de supraveghere prin audit de siguranţă, prin utilizarea 

suplimentară de auditori şi din cadrul celorlalte compartimente ale ASFR. 

 

Activitatea de supraveghere vizează, în primul rând, activitățile care sunt expuse celor mai grave 

riscuri sau cele în cazul cărora pericolele asociate sunt controlate în modul cel mai nesatisfăcător. În 

acest sens, ASFR stabileşte următoarelor tehnici pentru exercitarea activităţilor de supraveghere: 

 acțiuni de control de stat care au loc la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, la 

operatorii de transport feroviar şi la METROREX, în baza Programului trimestrial de transport 

aprobat de Ministerul Transporturilor; 

 acțiuni de inspecție de stat care se efectuează la administratorul/gestionarii de infrastructură 

feroviară, operatorii de transport feroviar, entitățile responsabile cu întreţinerea vagoanelor, 

deținătorii de linii ferate industriale, METROREX, în baza programului lunar aprobat de către 

conducerea ASFR; 

 acțiuni de audit la administratorul/gestionarii de infrastructura feroviară, operatorii de transport 

feroviare, entitățile responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă, în baza programului 

trimestrial/lunar aprobat de către conducerea ASFR, prin care ASFR se asigură la entitatea 

auditată asupra: 

- eficacității sistemului de gestionare a siguranţei; 
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- eficacității elementelor individuale sau parțiale ale sistemului de gestionare a siguranţei, 

inclusiv a activităţilor operaționale. 

 

Acțiunile de supraveghere se desfășoară în patru etape, după cu urmează: 

Etapa 1 - colectarea informațiilor şi sintetizarea acestora; 

Etapa 2 - supravegherea propriu-zisă a planului de supraveghere; 

Etapa 3 - urmărirea remedierii neconformităților şi a planului de măsuri corective, cu încadrarea 

în termen şi diseminarea informațiilor relevante din compartimentele din cadrul ASFR; 

Etapa 4 - monitorizarea eficacității măsurilor de ținere sub control a riscurilor din activitatea 

proprie precum şi a riscurilor de interfață. 

 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, prin strategia de supraveghere, identifică şi 

stabileşte domenii pentru activităţi de supraveghere specifice şi elaborează un plan de supraveghere 

cadru, în care indică modul în care va pune în aplicare strategia pe durata ciclului de valabilitate a unui 

certificat de siguranţă/autorizaţii de siguranţă. 

Pentru documentarea acţiunilor de supraveghere ASFR utilizează date/informații provenite din 

surse diverse, după cum urmează: 

 informații colectate în timpul evaluării sistemelor de management al siguranţei; 

 rezultatele activităţilor de supraveghere anterioare; 

 informațiile de investigare a accidentelor sau recomandărilor emise se Agenţia de Investigare 

Feroviară Română - AGIFER; 

 alte rapoarte sau date privind accidentele/incidentele feroviare; 

 rapoarte anuale ale administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, ale operatorilor de 

transport feroviar, respectiv ale entităţilor responsabile cu întreţinerea; 

 reclamațiile provenite din partea cetățenilor, precum şi alte surse relevante.  

 

În urma acţiunilor de supraveghere, ASFR dispune atât de o imagine de ansamblu cu privire la 

performanțele în domeniul siguranţei în general, cât şi la nivelul fiecărui operator economic şi va 

publica şi comunica pârților interesate punctele sale de vedere legate de performanțele globale, 

respectiv la eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.  

 

5. STRATEGIA AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR 

PRIVIND EVOLUȚIA CADRULUI NAŢIONAL DE REGLEMENTARE DIN 

SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR 

 

În conformitate cu atribuțiile Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, prevăzute în 

Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară,, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

monitorizarea, promovarea, aplicarea și dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței, 

inclusiv sistemul de norme naționale de siguranță, strategia referitoare la acest segment se bazează, în 

principiu pe:  

 analizarea normelor naționale de siguranță și a normelor naționale tehnice de referință în 

vederea diminuării aspectelor care contravin cerințelor prevăzute în STI; 

 armonizarea normelor naționale de siguranță și a normelor naționale tehnice de referință cu 

STI-urile; 

 asanarea regulilor naționale care fac obiectul sistemului de management al siguranţei şi 

întreținerii. 
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Obiectivul principal al acţiunilor care vor fi întreprinse în cadrul acestei strategii îl constituie 

realizarea interoperabilității, operarea internațională și deschiderea pieței de transport. 

În acest context Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR își propune, în principal, 

demararea următoarelor acțiuni care vor fi puse în aplicare: 

 transpunerea corectă şi fără întârzieri a legislației europene la nivel național; 

 analiza observațiilor Comisiei Europene făcute ca urmare a evaluării normelor naționale de 

siguranță transmise de România și conformarea cu acestea, după caz; 

 inițierea unor activităţi de analiză împreună cu actorii implicați în aplicarea normelor naționale 

şi a unor acțiuni de pregătire și documentare în vederea transferării unor cerințe din normele 

naționale în sistemele de management ale siguranței sau în referințe ale cerințelor esențiale 

referitoare la subsisteme și vehicule; 

 inițierea unor acțiuni de analiză comune ERA - ASFR (workshop-uri) cu scopul de a clarifica și 

identifica posibilele „conflicte” apărute între normele naționale de siguranță sau tehnice şi 

cerințele prevăzute în STI, în vederea asanării graduale a cerințelor redundante sau a acelora 

care nu fac obiectul unor norme naționale; 

 stabilirea unui calendar optim de migrare graduală către cerințele din STI, în conformitate cu 

perioadele de tranziție stabilite în acestea; 

 redefinirea, interpretarea și respectarea unor eventuale noi atribuții și responsabilități ale 

actorilor implicați în aplicarea şi respectarea regulilor naționale și europene; 

 stabilirea unor reguli informale de consultare în cadrul sistemului de transport feroviar, în 

vederea obţinerii unui nivel mai ridicat de transparență a proiectelor de acte normative 

elaborate şi în vederea transmiterii într-un timp mai scurt a propunerilor de asanare a unor 

reglementări naționale, reguli care să permită o interacțiune și o consultare mai eficiente; 

 înlocuirea graduală a standardelor tehnice cu norme bazate pe standarde comune, în procesele 

de autorizare de punere în funcțiune; 

 elaborarea unor acorduri comune cu state membre UE (Bulgaria, Ungaria, Grecia) care dețin 

infrastructuri cu caracteristici tehnice echivalente, în scopul stabilirii unor reguli comune de 

autorizare simultană a vehiculelor cu care se preconizează efectuarea, de către operatorii 

economici, a unor operațiuni de transport, în vederea eliminării autorizării suplimentare, în 

perspectiva aplicării prevederilor Pachetului 4 Feroviar; 

 inițierea unor discuții comune (workshop-uri) cu reprezentanții ai ERA, ai industriei feroviare și 

ai Organismului Notificat Feroviar Român - ONFR, în calitate de organism notificat și 

desemnat, în vederea simplificării normelor naționale tehnice și a eliminării acelor norme care 

nu au legătură cu cerințele și cu parametrii corespunzători subsistemelor şi vehiculelor în 

cadrul punerii în funcțiune a acestora; 

 crearea și îmbunătățirea continuă, la nivelul ASFR, a unui instrument de gestionare a normelor 

naționale de siguranță și tehnice în scopul asigurării unei transparențe optime şi armonizării 

acestor norme cu STI-urile şi cu legislația europeană; 

 stabilirea unor reguli comune între Ministerul Transporturilor şi AFER, ca părți implicate în 

notificarea regulilor naționale, privind transmiterea acestora în Baza de date a ERA (NOTIF - 

IT), în vederea publicării pentru o durată cuprinsă între 4 și 10 luni, interval de timp în care 

sectorul feroviar și statul membru au la dispoziţie 2 luni pentru transmiterea de comentarii şi în 

care ERA verifică și analizează în paralel proiectul respectiv. 
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Pentru a răspunde acestor deziderate ce au ca scop, față de cele prezentate, atingerea unui nivel 

de siguranță optim și reducerea unei poveri administrative din sectorul feroviar, ASFR își propune o 

colaborare mai eficientă cu ERA şi cu actorii din sistemul feroviar naţional pentru clarificarea și 

rezolvarea tuturor problemelor ce vizează cadrul de reglementare național. 

 

6. OBIECTIVELE AUTORITĂȚII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR 

 

Obiectivele Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR sunt strâns legate de strategia 

Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea sistemului de transport feroviar transeuropean convențional 

şi de mare viteză. 

Devenită parte a Rețelei Autorităților Naționale de Siguranță din Europa, rolul ASFR este de 

asigurare a coerentei unei politici europene integrate de transport feroviar şi corelarea acesteia cu 

legislaţia naţională. Această politică trebuie să conducă la liberalizarea pieței de transport feroviar şi la 

eficientizarea din punct de vedere comercial a acestei activităţi prin eliminarea obstacolelor de ordin 

tehnic, administrativ și juridic din România care facilitează deficitar intrarea pe piaţa europeană de 

transport feroviar a unor noi operatori economici. 

Trebuie subliniat faptul că propunerea legislativă cuprinsă în cadrul Pachetului 4 Feroviar de 

revizuire a Regulamentului de instituire a Agenţiei Europene a Căilor Ferate (Regulamentul CE nr. 

881/2004) în scopul transferării unor competențe pentru emiterea autorizațiilor de introducere pe piaţă 

a vehiculelor şi pentru certificarea în materie de siguranţă a operatorilor de transport feroviar, nu va 

conduce la preluarea integrală de către ERA a responsabilității legale în aceste activităţi. Demersul va 

determina în mod semnificativ creșterea rolului Autorităților Naţionale de Siguranţă şi implicit 

extinderea atribuțiilor ASFR, care va efectua activități în strânsă cooperare cu ERA dar şi cu celelalte 

Agenții Naţionale de Siguranţă din statele membre.  

Principalul obiectiv al ASFR în contextul celor expuse mai sus este supravegherea modului de 

armonizare şi integrare din punct de vedere tehnic a rețelei feroviare din România cu rețeaua feroviară 

europeană în condiţiile unui regim comun reglementat de siguranţă feroviară. 

ASFR trebuie ca prin exercitarea atribuțiilor sale, să se asigure că: 

 există un nivel optim de siguranţă feroviară care va fi îmbunătățit continuu atunci când este 

rezonabil din punct de vedere financiar şi practicabil din punct de vedere tehnic;  

 regulile de siguranţă vor fi aplicate într-o manieră transparentă nediscriminatorie pentru toți 

actorii implicați în activitatea de transport feroviar; 

 asigurarea responsabilă a condițiilor de siguranţă în exploatarea feroviară şi controlul riscurilor 

asociate revin în sarcina operatorilor de transport feroviar şi administratorului de infrastructură 

feroviară. 

Sistemul de Management al Siguranţei Feroviare nu reprezintă o parte a STI dar conformitatea 

cu STI este o parte a SMS. 

Având în vedere considerentele prezentate, putem admite faptul că Autoritatea de Siguranță 

Feroviară Română - ASFR, prezintă 5 funcții de bază cu privire la rolul acesteia în cadrul sistemului de 

transport feroviar naţional şi european, respectiv: 

 autorizarea de punere în funcțiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor feroviare; 

 certificarea şi autorizarea de siguranţă; 

 monitorizarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare; 

 supravegherea actorilor din domeniul transportului feroviar; 

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea; 
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Cele 5 funcții de bază sunt prezentate succint în figura următoare. 

 

 
Cele 5 funcții de bază ale ASFR 

 

7. REFERINȚE 

 

În continuare sunt prezentate referințele pe baza cărora a fost elaborat acest manual, precum și 

reperele normative ce reglementează activitatea organizației. Referințele sunt grupate în 3 categorii și 

anume: 

7.1. Regulamente, proceduri, ghiduri şi metodologii 

 Regulamentul de Funcționare (RF) al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, care 

este cuprins în Regulamentul de Funcţionare (RF) al Autorităţii Feroviare Române - AFER; 

 regulamentul intern al AFER; 

 procedurile specifice (PS), procedurile generale operaționale (PGO), ghidurile şi metodologiile 

corespunzătoare activităţilor desfăşurate de compartimentele din cadrul ASFR. 

 

7.2. Acte normative naționale 

 OG nr. 19/1997 privind transporturile, cu completările şi modificările ulterioare; 

 OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societății Naţionale 

a Căilor Ferate Române, cu completările şi modificările ulterioare; 

 OG nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului 

Transporturilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

 Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autoritarii Feroviare Romane - AFER, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 877/18.08.2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 OMT nr. 648/2015 privind autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale şi 

vehiculelor componente ale sistemului feroviar din Romania; 

http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/HG_877_2010.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%20648%20din%202015.pdf
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 OMT nr. 744/2013 privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în 

funcțiune a vehiculelor autorizate inițial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe 

rețeaua feroviară din România; 

 OMT nr. 650/28.10.1998 pentru organizarea și exercitarea controlului și inspecției de stat în 

transportul feroviar și cu metroul și pentru unele masuri specifice privind cercetarea 

evenimentelor de cale ferată; 

 OMTCT nr. 535/26.07.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport 

feroviar și a certificatelor de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe 

căile ferate din România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMT nr. 141/15.03.1999 privind stabilirea competentelor și procedurilor de elaborare a 

reglementarilor specifice în transportul feroviar și cu metroul;  

 OMT nr. 101/29.01.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizațiilor de 

siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară; 

 OMT nr. 1545/17.12.2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii în funcțiune a 

subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar convențional din 

România; 

 OMT nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 

noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de 

autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei 

autorizaţii de siguranţă; 

 OMT nr. 820/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al 

Comisiei privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de 

marfa și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007; 

 OMT nr. 635/2015 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea 

vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă; 

 HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă 

care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România; 

 HG nr.467/2015 privind modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă 

care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin HG 

nr.1611/2009; 

 OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic 

de locomotiva, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi 

Cerinţelor şi procedurii de recunoaștere a persoanelor şi organismelor; 

 OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranța 

circulației care urmează să desfășoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului 

feroviar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea 

profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe 

căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare); 

 HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a 

incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de 

transport cu metroul din România; 

 HG nr. 643/22.06.2011 pentru aprobarea Condițiilor de închiriere de către Compania Naționala 

de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parți ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum și 

gestionarea acestora; 

http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%20744%20din%202013.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_535_2007.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_141_1999.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_101_2008.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_1545_2008.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%201485%20din%202014.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%20635%20din%202015.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/HG%20nr.%201611%20din%202009%20-%20include%20anexele.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/HG%20nr.%20467%20din%202015.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%20615%20din%202015.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%202262%20din%202005%20-%20include%20anexele.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_nationala/Ordin%20nr.%201044%20din%202003%20-%20include%20anexele.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/HG_117_2010.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/HG%20nr.%20643%20din%202011.pdf
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 OG nr. 60/29.07.2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și 

exploatarea cailor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naționala de Căi Ferate 

"CFR" SA, aprobată cu Legea nr. 402/11.10.2004 pentru modificarea și aprobarea OG nr. 

60/2004; 

 HG nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OG nr. 60/2004; 

 OMTCT nr. 880/03.06.2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG nr. 

60/2004; 

 Reglementari comune privind avizarea de către CFR și aprobarea de către AFER a RET a LFI 

din 03.06.2005, publicat în Buletinul AFER nr. 2/2005; 

 OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcțiune a 

liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate; 

 OMT nr. 340/28.06.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizației de 

funcționare, din punct de vedere tehnic, a stațiilor de cale ferata aflate în exploatare sau cu ocazia 

construcției, reparației ori modernizării acestora, cu completările şi modificările ulterioare; 

 OMT nr. 341/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizației speciale 

pentru efectuarea transportului de călători pe liniile de metrou, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

 

7.3. Directive europene, Regulamente şi Decizii ale CE 

 Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

siguranța căilor ferate comunitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Directiva 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare; 

 Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul 

feroviar comunitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 36/2010 privind modelele comunitare de permise de mecanici de 

locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și 

formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 

2007/59/CE; 

 Decizia nr. 2010/17/CE privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a 

permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 

2007/59/CE; 

 Decizia nr. 2011/765/CE privind criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare implicate 

în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoașterea examinatorilor 

responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și criteriile pentru organizarea examinărilor 

în conformitate cu Directiva 2007/59/CE; 

 Recomandarea nr. 2011/766/CE cu privire la procedura de recunoaștere a centrelor de formare 

și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE; 

 Directiva 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european; 

 Regulamentul (UE) nr. 1077/2012 AL Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de 

siguranță comună pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după 

eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță; 

http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OG_60_2004.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Lege_402_2004.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/HG_2299_2004.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMTC_880_2005.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Reflementari_comune_RTE.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Ordin%20nr.%20443%20din%202011.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_340_1999.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/OMT_341_1999.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/35_Reg_36_2010.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/36_Dec_17_2010.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/37_Dec_765_2011.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/38_Rec_766_2011.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Regulament%20UE%201077-2012.pdf
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 Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de 

siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și 

administratorii de infrastructura după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații 

de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 AL COMISIEI din 30 aprilie 2013 

privind metoda comuna de siguranța pentru evaluarea riscurilor și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 352/2009; 

 Regulamentul UE nr. 653/2007 privind utilizarea unui format european comun pentru 

certificatele de siguranță și documentele de cerere în conformitate cu art.10 din Directiva 

2004/49/CE și valabilitatea certificatelor de siguranță prevăzute de Directiva 2001/14/CE; 

 Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 privind o metodă de siguranță comună pentru evaluarea 

conformității cu cerințele pentru obținerea autorizației de siguranța feroviară; 

 Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 privind o metoda de siguranță comună pentru evaluarea 

conformității cu cerințele pentru obținerea certificatelor de siguranță feroviară; 

 Regulamentul (UE) nr. 445/2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu 

întreținerea vagoanelor de marfa și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007; 

 Decizia nr. 460/2009/CE privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea 

atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la art. 6 din Directiva nr.2004/49/CE; 

 Decizia nr. 226/2012/CE privind al doilea set de obiectivele de siguranţă comune în ceea ce 

privește sistemul feroviar (valorile celui de-al doilea set de obiective de siguranţă comune pe 

baza valorilor naţionale de referință pentru perioada 2004 - 2009); 

 Decizia nr. 753/2013/CE de modificare a Deciziei nr. 2012/226/UE. 

 

8. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI 

 

8.1. Înființare 

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR a fost înființată în anul 2006 prin Legea nr. 

55/2006 privind siguranța feroviară, care a transpus Directiva 2004/49/CE privind siguranța căilor 

ferate comunitare. Înființarea, atribuțiile și modul de funcționare a Autorității de Siguranță Feroviară 

Română - ASFR, sunt menționate în Capitolul IV, articolele 16 - 18 din cadrul acestei legi. 

Atribuțiile și modul de funcționare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR, au fost 

stabilite prin HG nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - 

AFER, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8.2. Prezentare generală 

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR este un organism independent din punct de 

vedere funcțional și decizional ce funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române - AFER. 

Aceasta își desfășoară activitatea alături de celelalte două organisme din AFER, respectiv Organismul 

Notificat Feroviar Român - ONFR și Organismul de Licențe Feroviare Român - OLFR. Cele trei 

organisme independente din cadrul AFER, sunt evidențiate în următoarea figură. 

 

http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Regulament%20UE%20402-2013.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Reg_653_2007.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Regulamentul%201169%20MSC%20-%20AS.pdf
http://www.afer.ro/rom/asfr/documents/Regulamentul%201158%20MSC%20-%20CS.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/11_Dec_460_2009.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/12_Dec_226_2012.pdf
http://www.afer.ro/legislatie_europeana/13_Dec_753_2013.pdf
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Cele trei organisme independente din cadrul AFER 

 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - AFR este independentă în ceea ce privește 

organizarea, structura juridică şi procesul decizional de orice operator de transport feroviar, 

administrator de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate achizitoare. 

Prestațiile efectuate de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR, se efectuează 

pe bază unor tarife aprobate de către Ministerul Transporturilor prin acte normative specifice. 

 

8.3. Scurt istoric 

De la înființarea sa care a avut loc în anul 2006 şi până în prezent, Autoritatea de Siguranță 

Feroviară Română - ASFR a suferit o serie de transformări, atât în ceea ce privește actele normative pe 

baza cărora își desfășoară activitatea cât și în ceea ce privește principiul de organizare (structura 

organizatorică).  

În luna iulie 2010 a fost modificată Legea 55/2006 privind siguranța feroviară ca urmare a 

transpunerii în România a Directivei 2009/149/CE de modificare a Directivei 2004/49/CE cu privire la 

indicatorii de siguranță comuni și la metodele comune de calcul al costului accidentelor, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 644/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006; 

A doua modificare a Legii 55/2006 a avut loc în luna mai 2011, prin emiterea Legii 65/2011 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară care a transpus 

Directiva 2008/110/CE de modificare a Directivei 2004/49/CE.  

Directiva nr. 2014/88/UE de modificare a Directivei 2005/49/CE cu privire la indicatorii de 

siguranţă comuni şi la metodele comune de calcul al costului accidentelor, a fost transpusă în România 

prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind 

siguranţă feroviară. 

În septembrie 2015 a avut loc reorganizarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, prin 

divizarea parțială şi înființarea Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER, cu personalitatea 

juridică în subordinea Ministerului Transporturilor. 

Ca urmare a reorganizării au fost înscrise în Regulamentul de Funcţionare aprobat prin hotărâre 

de guvern, atribuţiile privind analiza şi evaluarea riscurilor, certificarea entităţilor responsabile cu 

întreţinerea altor vehicule decât vagoanele de marfă şi certificarea mecanicilor de locomotivă.  

 

Evoluția ASFR de la înființare până în prezent este schițată în figura următoare. 
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8.4. Atribuții 

Principalele atribuții ale Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, sunt stabilite prin 

Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în HG nr. 626/1998 cu modificările şi 

completările ulterioare. Conform acestor acte normative, ASFR este desemnată să efectueze în 

principal următoarele activităţi: 

 autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar; 

 autorizarea punerii în funcțiune şi introducerea în circulație a unui material rulant nou sau 

modificat substanțial, care nu este acoperit de o specificație tehnică de interoperabilitate; 

 autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor nou-construite, modernizate sau reînnoite; 

 supravegherea conformităţii constituenților de interoperabilitate cu cerinţele esențiale; 

 supravegherea înregistrării corespunzătoare a vehiculelor în Registrul naţional al vehiculelor - 

R.N.V.; 

 emiterea şi reînnoirea certificatelor de siguranţă şi autorizațiilor de siguranţă, modificarea şi 

revocă părților relevante ale acestora; 

 certificarea sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarilor de 

infrastructură feroviară din România şi al operatorilor de transport feroviar; 

 monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare 

în domeniul siguranţei feroviare, inclusiv sistemul de norme naţionale de siguranţă feroviară; 

 supravegherea prin acțiuni de audit de siguranţă feroviară, control şi inspecție de stat operatorii 

economici din sistemul de transport feroviar, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională 

în vigoare; 

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare şi supravegherea acestora 

prin acțiuni de audit şi inspecție; 

 avizarea conducerii Ministerului Transporturilor cu privire la accidentele şi incidentele produse 

pe rețeaua de căi ferate şi metrou; 

 autorizarea liniilor ferate industriale şi aprobarea regulamentelor tehnice de exploatare (RTE); 

 autorizarea stațiilor de cale ferată şi emiterea autorizațiilor de funcţionare; 

 autorizarea pentru punerea în funcțiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau 

modernizate şi emiterea autorizațiilor de punere în funcțiune; 

 organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate pentru personalul din 

transportul feroviar şi cu metroul; 

 asigurarea reprezentării la plenare, comitete şi grupuri de lucru ale Agenţiei Feroviare Europene 

(ERA) sau alte reuniuni similare ale organismelor europene, precum şi la alte acțiuni 

internaționale în legătură cu activitatea specifică a ASFR. 

 

9. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Structura organizatorică a Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR pe compartimente, 

asigurându-se reprezentarea în teritoriu este stabilită de către directorul ASFR, fiind înaintată 

Consiliului de Conducere al Autorității Feroviare Române – ASFR, care propune spre aprobarea 

Ministerului Transporturilor în cadrul structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române - AFER. 

Prin aceasta se stabilește modul de subordonare și grupare pe departamente, servicii şi compartimente 

din cadrul organizației. De asemenea, se prevăd compartimentele care își au locul de activitate în 

cadrul sediului central, precum și cele care constituie compartimente teritoriale - cum este cazul 

inspectoratelor de siguranță feroviară - ISF. 
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Directorul Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR asigură conducerea executivă a 

organizației. 

Structura organizatorică a Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR este prezentată în 

figura următoare. În figură sunt evidențiate toate compartimentele funcționale fiind grupate pe cinci 

categorii, respectiv „conducere”, „departamente”, „servicii”, „compartimente subordonate serviciilor” 

şi „compartimentele teritoriale”. Primele patru fac parte din categoria „compartimentelor centrale”.  

 

 
Structura organizatorică a Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR, conform ANEXEI 1 la OMT nr. 

1012/2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii Feroviare Române - AFER 
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10. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR DIN 

CADRUL AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR 

 

În continuare sunt prezentate compartimentele din cadrul Autorității de Siguranță Feroviară 

Română - ASFR, împreună cu principalele atribuții ale acestora, în ordinea în care sunt încadrate în 

structura organizatorică. 

 

10.1. Directorul ASFR 

Directorul ASFR asigură conducerea executivă a ASFR. Acesta are în principal, atribuţii şi 

competențe legate de efectuarea și coordonarea următoarelor activități: 

 stabilirea Regulamentului de Funcţionare al ASFR;  

 stabilirea formei de organizare a ASFR pe compartimente, fiind asigurată reprezentarea în 

teritoriu, formă pe care o înaintează Consiliului de Conducere al Autorităţii Feroviare Române - 

AFER; 

 stabilirea criteriilor specifice de selecție a personalului în vederea angajării acestuia la ASFR; 

 numirea personalului cu funcții de conducere din cadrul instituției, revocarea acestuia, precum şi 

salarizarea, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 fundamentarea veniturilor preconizate a fi încasate ca urmare a prestațiilor proprii şi luarea 

deciziei cu privire la utilizarea acestora; 

 aprobarea şi semnarea documentelor specifice rezultate în urma exercitării atribuțiilor ASFR 

(certificate, autorizaţii, atestate, permise şi altele asemenea); 

 adoptarea strategiei de modernizare şi dezvoltare a ASFR şi răspunderea cu privire la aplicarea 

acesteia; 

 aprobarea raportului anual al activităţilor desfăşurate de ASFR; 

 organizarea şi aprobarea transmiterii la Agenţia Feroviară Europeană (ERA) a raportului anual al 

activităţilor desfăşurate de către ASFR; 

 reprezentarea ASFR la plenarele şi comitetele ERA sau la alte reuniuni similare ale organismelor 

europene, precum şi la alte acțiuni internaționale legate de activitatea specifică a ASFR. 

 

10.2. Departamentul Certificare Entități Responsabile cu Întreţinerea Vehiculelor 

Departamentul Certificare Entități Responsabile cu Întreţinerea Vehiculelor este subordonat 

directorului ASFR şi are ca obiect de activitate următoarele: 

 organizarea, verificarea şi preluarea responsabilităților, cu privire la activitatea tuturor serviciilor 

subordonate acestui departament; 

 organizarea activităţii de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor; 

 avizarea documentelor elaborate de serviciile/compartimentele din subordine, conform 

procedurilor în vigoare. 

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Departamentului Certificare Entități 

Responsabile cu Întreţinerea Vehiculelor îi revin în principal următoarele atribuţii:  

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi a atelierelor de 

întreținere; 

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de călători şi a locomotivelor şi a 

atelierelor de întreținere; 

 avizarea documentelor elaborate de serviciile/compartimentele din subordine, conform 

procedurilor în vigoare; 

 verificarea şi analiza efectuării acţiunilor de control de stat/inspecție de stat/audit; 
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 actualizarea şi publicarea periodică a informațiilor privind documentele emise, conform 

reglementărilor în vigoare. 

 

10.3. Atribuţiile compartimentelor subordonate Departamentului Certificare Entități 

Responsabile Cu Întreţinerea Vehiculelor  

 

10.3.1. Serviciul Certificare Entități Responsabile cu Întreţinerea Vagoanelor de Marfă 

Acest serviciu este subordonat șefului Departamentului Certificare Entități Responsabile cu 

Întreţinerea Vehiculelor şi are ca obiect de activitate certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea 

vagoanelor de marfă (ERI) în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011 şi a 

cadrului de reglementare naţional. Pentru realizarea obiectului de activitate, Serviciului Certificare 

Entități Responsabile cu Întreţinerea Vagoanelor de Marfă îi revin următoarele atribuţii: 

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă (ERI) şi a atelierelor de 

întreținere conform cerinţelor şi criteriilor de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 

445/2011; 

 întocmirea raportului anual în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011; 

 participarea în echipele de control de stat/inspecție de stat/audit conform procedurilor proprii ale 

ASFR; 

 completarea declarațiilor de înregistrare în ERADIS a certificatelor emise în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE)nr.445/2011; 

 asigurarea corespondenței cu Agenția Feroviară Europeană (ERA). 

 

10.3.2. Serviciul Certificare Entități Responsabile cu Întreţinerea Vagoanelor de Călători şi a 

Locomotivelor 

Serviciul este subordonat șefului Departamentului Certificare Entități Responsabile cu 

Întreţinerea Vehiculelor şi are ca obiect de activitate certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea 

vagoanelor de călători şi a locomotivelor în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare 

naţional şi certificarea entităţilor care preiau funcții de întreținere. Pentru realizarea obiectelor sale de 

activitate, Serviciului Certificare Entități Responsabile cu Întreţinerea Vagoanelor de Călători şi a 

Locomotivelor îi revin următoarele atribuţii: 

 certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de călători şi a locomotivelor, 

precum şi a atelierelor de întreținere conform procedurilor proprii; 

 întocmirea raportului anual în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011; 

 participarea în echipele de control de stat/inspecție de stat/audit conform procedurilor proprii ale 

ASFR. 

 

10.4. Departamentul Certificare şi Autorizare 

Departamentul Certificare şi Autorizare este subordonat directorului ASFR şi are ca obiect de 

activitate următoarele: 

 organizarea, verificarea şi preluarea responsabilităților, după caz, cu privire la activitatea tuturor 

serviciilor din structura departamentului; 

 organizarea în conformitate cu legislația de specialitate, europeană și națională, a activităţii de 

autorizare punere în funcțiune a subsistemelor structurale, a vehiculelor feroviare şi a liniilor 

ferate industriale nou construite, modernizate; 

 organizarea activităţii de certificare şi autorizare de siguranţă; 
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 organizarea activităţii de autorizare a stațiilor de cale ferată şi a exploatării liniilor ferate 

industriale; 

 organizarea în conformitate cu legislația de specialitate, europeană și națională, a activităţii de 

supraveghere a înregistrării corecte a vehiculelor în Registrul Naţional al Vehiculelor (RNV). 

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Departamentului Certificare şi Autorizare de 

Siguranţă îi revin următoarele atribuţii:  

 verificarea respectării procedurilor specifice ale ASFR privind: 

 autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale, a vehiculelor feroviare şi a liniilor 

ferate industriale nou construite, modernizate; 

 certificarea şi autorizarea de siguranţă; 

 autorizarea stațiilor de cale ferată şi a exploatării liniilor ferate industriale; 

 acordarea autorizațiilor speciale pentru efectuarea transportului de călători pe liniile de 

metrou. 

 avizarea documentelor elaborate de serviciile/compartimentele din subordine, conform 

procedurilor în vigoare; 

 verificarea efectuării acţiunilor de audit de evaluare inițială pentru reînnoirea certificatului de 

siguranţă la operatorii de transport feroviar, respectiv a vizării/reînnoirii autorizației de siguranţă 

la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite de 

legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. 

 

10.5. Atribuţiile compartimentelor subordonate Departamentului Certificare şi Autorizare 

 

10.5.1.  Serviciul Certificare şi Autorizare de Siguranţă 

Serviciul este subordonat șefului Departamentului Certificare şi Autorizare de Siguranţă şi are ca 

obiect de activitate acordarea certificatelor de siguranţă pentru operatorii de transport feroviar, 

acordarea autorizațiilor de siguranţă pentru administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi 

acordarea autorizației speciale pentru efectuarea transportului de călători pe liniile de metrou. Pentru 

realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Certificare şi Autorizare de Siguranţă are următoarele 

atribuţii: 

 acordarea certificatelor de siguranţă pentru operatorii de transport feroviar, modificarea şi 

revocarea părților relevante ale acestora; 

 acordarea autorizațiilor de siguranţă pentru administratorul/gestionarii de  infrastructură 

feroviară, modificarea şi revocarea părților relevante ale acestora; 

 acceptarea sistemului de management al siguranţei pentru administratorul/gestionarii de 

infrastructură feroviară şi pentru operatorii de transport feroviar; 

 acceptarea dispoziţiilor adoptate de administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară privind 

îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru garantarea siguranţei infrastructurii feroviare la 

nivelul proiectării, întreținerii şi exploatării acesteia, inclusiv întreţinerea şi exploatarea 

sistemului de control al traficului şi de semnalizare, dacă este cazul; 

 acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorii de transport feroviar pentru a îndeplini cerinţele 

specifice necesare pentru funcţionarea sigură a rețelei implicate; 

 evaluarea conformității cu cerințele cadrului de reglementare aplicabil și acordarea autorizației 

speciale pentru efectuarea transportului de călători pe liniile de metrou; 

 efectuarea acţiunilor de audit de evaluare inițială pentru reînnoirea certificatului de siguranţă la 

operatorii de transport feroviar, respectiv a vizării/reînnoirii autorizației de siguranţă la 
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administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite de 

legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă; 

 întocmirea şi actualizarea evidenței certificatelor de siguranţă/autorizațiilor de siguranţă şi 

efectuarea demersurilor necesare pentru publicarea acestora în Buletinul AFER. 

 

10.5.2. Serviciul Autorizare, Punere în Funcțiune Subsisteme Structurale şi Vehicule 

Serviciul este subordonat șefului Departamentului Certificare şi Autorizare şi are ca obiect de 

activitate autorizarea punerii în funcțiune a subsistemelor structurale şi a vehiculelor feroviare în 

conformitate cu prevederile HG nr. 877/2010, autorizarea punerii în funcțiune a liniilor ferate industriale 

nou construite, modernizate în conformitate cu prevederile OMTI nr. 443/2011 şi supravegherea 

conformităţii constituenților de interoperabilitate cu cerinţele esențiale în conformitate cu HG nr. 

877/2010. Pentru realizarea obiectelor sale de activitate, Serviciul Autorizare, Punere în Funcțiune 

Subsisteme Structurale şi Vehicule are următoarele atribuţii: 

 efectuarea autorizării de punere în funcțiune a subsistemelor structurale, vehiculelor feroviare şi 

liniilor ferate industriale conform specificațiilor în vigoare; 

 înregistrarea şi evidența autorizațiilor de punere în funcțiune a subsistemelor structurale, a 

vehiculelor feroviare şi a liniilor ferate industriale conform procedurilor proprii; 

 verificarea înregistrării corecte a vehiculelor feroviare în Registrul Naţional al Vehiculelor 

(RNV); 

 actualizarea şi publicarea periodică a informațiilor privind documentele emise, conform 

reglementărilor în vigoare; întocmirea şi actualizarea situației documentelor emise şi efectuarea 

demersurilor necesare pentru publicarea acestora în Buletinul AFER. 

 

10.5.3. Serviciul Linii Ferate Industriale 

Serviciul Linii Ferate Industriale este subordonat șefului Departamentului Certificare şi 

Autorizare şi are ca obiect de activitate aprobarea regulamentelor tehnice de exploatare ale liniilor 

ferate industriale, acordarea autorizației de exploatare a liniilor ferate industriale, avizarea 

documentațiilor de construire, modificare şi desființare a liniilor ferate industriale, precum şi 

autorizarea din punct de vedere tehnic a stațiilor de cale ferată. Pentru realizarea obiectului său de 

activitate, Serviciul Linii Ferate Industriale are următoarele atribuţii: 

 evaluarea documentelor transmise și efectuarea propunerii pentru aprobarea regulamentului 

tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale; 

 evaluarea documentelor transmise și efectuarea propunerii pentru acordarea autorizației de 

exploatare a liniilor ferate industriale; 

 evaluarea documentelor transmise şi efectuarea propunerilor pentru acordarea avizelor AFER de 

construire, modificare şi desființare a liniilor ferate industriale; 

 transmiterea la CNCF „CFR” SA şi MT a dosarelor pentru obținerea avizelor de construire, 

modificare şi desființare a liniilor ferate industriale; 

 efectuarea autorizării din punct de vedere tehnic a stațiilor de cale ferată. 

 

10.6. Departamentul Inspector Şef 

Departamentul Inspector Şef este subordonat directorului ASFR şi are ca obiect de activitate 

următoarele: 

 preluarea atribuțiilor şi responsabilităților Directorului ASFR, pentru perioada în care acesta se 

află în delegație, concediu de odihnă, concediu medical mai mult de 24 ore; 

lnk:HOT%20GUV%201533%202003%200
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 reprezentarea structurilor organizatorice din subordine în relațiile cu celelalte structuri 

organizatorice din cadrul ASFR; 

 elaborarea strategiei de supraveghere a ASFR şi verificarea aplicării acesteia; 

 organizarea în conformitate cu legislația de specialitate, europeană și națională, a activităţii 

Inspectoratelor de Siguranţă Feroviară 1-8, precum şi a celorlalte compartimente subordonate 

departamentului; 

 organizarea în conformitate cu legislația de specialitate, europeană și națională, a activităţii de 

supraveghere, efectuată la: 

 operatorii de transport feroviar şi la administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară; 

 entitățile responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă certificate şi la entitățile 

responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă certificate. 

 organizarea în conformitate cu legislația de specialitate a activităţii de control şi inspecție de stat 

pe rețeaua de transport cu metroul; 

 verificarea respectării procedurilor proprii de către compartimentele din subordine în 

desfășurarea activităţilor de supraveghere, certificare mecanici de locomotivă, autorizare şi 

atestare personal;  

 verificarea îndeplinirii condițiilor necesare recunoașterii centrelor de formare profesională a 

mecanicilor de locomotivă şi a examinatorilor. 

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Șefului de Departament Inspector Şef îi revin 

următoarele atribuţii: 

 avizarea documentelor elaborate de către structurile din subordine, conform procedurilor în 

vigoare ale ASFR; 

 evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru şefii structurilor organizatorice din 

subordine directă şi aprobarea calificativelor acordate de şefii acestor structuri organizatorice 

personalului propriu; 

 formularea de propuneri privind programele anuale de formare/perfecționare şi atestare a 

salariaţilor din subordine. 

 

10.7. Atribuţiile compartimentelor subordonate Departamentului Inspector Şef 

 

10.7.1. Serviciul Control Siguranţa Circulației, Audit 

Serviciul Control Siguranţa Circulației, Audit este subordonat șefului Departamentului Inspector 

Şef şi are ca obiect de activitate: 

 supravegherea în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1077/2012, după 

eliberarea unui certificat de siguranţă operatorilor de transport feroviar sau a unei autorizaţii de 

siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară; 

 controlul şi inspecția de stat pe rețeaua de transport feroviar şi cu metroul; 

 asigurarea funcţionării serviciului de continuitate; 

 efectuarea auditului activităţilor entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor; 

 verificarea îndeplinirii condițiilor pentru recunoașterea centrelor de formare profesională a 

mecanicilor de locomotivă, respectiv eliberarea declarației de recunoaștere; 

 preluarea şi tratarea apelurilor de urgentă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgență - 

112. 

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Serviciului Control Siguranţa Circulației, Audit îi 

revin următoarele atribuţii: 
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 întocmirea programelor de continuitate, supraveghere, autorizare şi atestare personal;  

 efectuarea acţiunilor de control de stat, inspecție de stat şi audit la administratorul/gestionarii de 

infrastructură feroviară publică, operatorii de transport feroviar, entitățile responsabile cu 

întreţinerea vagoanelor de marfă, vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă (vehicule 

feroviare motoare şi vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători) şi 

ateliere de întreținere, după caz aplicând metodele de siguranţă comune stabilite prin 

Regulamentul (UE) nr. 1077/2012, Regulamentul (UE) nr. 1158/2010, Regulamentul (UE) nr. 

1169/2010, Regulamentul (UE) nr. 445/2011; 

 efectuarea controlului şi inspecţiei de stat privind respectarea reglementărilor naţionale pe rețeaua de 

transport feroviar şi cu metroul; 

 efectuarea controlului şi inspecţiei de stat privind respectarea reglementărilor naţionale pe rețeaua de 

transport feroviar şi cu metroul; 

 participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei de supraveghere; 

 analizarea, identificarea măsurilor ce trebuie luate şi efectuarea planificării implementării 

recomandărilor de siguranţă adresate ASFR de către AGIFER;  

 transmiterea către AGIFER a măsurilor luate sau planificate a fi luate drept consecință a 

recomandărilor de siguranţă; 

 gestionarea evidenței statistice a accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe rețeaua 

de transport cu metroul din România, pe baza statisticilor primite de la operatorii economici care 

desfășoară operațiuni de transport pe calea ferată sau pe rețeaua de transport cu metroul; 

 informarea conducerii Ministerului Transporturilor despre accidentele, incidentele şi 

cazurile/situațiile prevăzute la art. 9 şi 10 din „Regulamentul de investigare a accidentelor şi a 

incidentelor” produse pe rețeaua feroviară şi în activitatea de transport cu metroul din România; 

 întocmirea raportului anual privind activitățile desfăşurate de ASFR în anul precedent. Urmărirea 

publicării acestuia în Buletinul AFER şi pe site-ul ASFR şi transmiterea la Agenţia Feroviară 

Europeană până la data de 30 septembrie. 

 

10.7.2. Compartimentul Recunoaștere Centre de Formare Profesională 

Acesta este subordonat șefului Serviciului Control Siguranţa Circulației, Audit şi are ca obiect de 

activitate verificarea îndeplinirii condițiilor pentru recunoașterea centrelor de formare profesională a 

mecanicilor de locomotivă şi emiterea declarației de recunoaștere a acestora. Pentru îndeplinirea 

obiectului său de activitate, Compartimentului Recunoaștere Centre de Formare Profesională îi revin 

următoarele atribuţii:  

 analizarea dosarelor depuse la ASFR, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor pentru 

recunoașterea centrelor de formare profesională a mecanicilor de locomotivă; 

 emiterea declarației de recunoaștere a centrelor de formare profesională a mecanicilor de 

locomotivă pentru solicitanții care îndeplinesc condiţiile de recunoaștere; 

 întocmirea şi actualizarea registrului centrelor de formare recunoscute; 

 întocmirea şi actualizarea situației documentelor emise şi efectuarea demersurilor necesare 

pentru publicarea acestora în Buletinul AFER. 

 

10.7.3. Dispeceratul 112 

Dispeceratul 112 este subordonat Serviciului Control Siguranţa Circulației, Audit şi are ca obiect 

de activitate preluarea şi tratarea apelurilor de urgență primite prin centrul unic pentru apeluri de 

urgență - 112. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Dispeceratului 112 îi revin următoarele 

atribuţii: 
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 asigurarea în regim de lucru permanent, a activităţii de preluare a apelurilor de urgență 

recepționate în Sistemul de Urgență 112 transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de 

Urgență 112 din ţară, prin care sunt raportate accidentele/incidentele feroviare dar şi alte fapte şi 

situații în legătură cu activitatea din domeniul feroviar; 

 evidențierea tuturor apelurilor de urgență recepționate în Sistemul de Urgență 112; 

 informarea operativă a inspectorului de stat care asigură continuitatea din cadrul ASFR, 

investigatorului de serviciu care asigură continuitatea din cadrul AGIFER precum şi a revizorului 

central de serviciu din cadrul CNCF „CFR” SA, despre toate apelurilor de urgență recepționate 

în Sistemul de urgență 112, transmise de către Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență 112. 

 

10.7.4. Serviciul Certificare Mecanici, Autorizare Personal 

Serviciul este subordonat șefului Departamentului Inspector Şef şi are ca obiect de activitate: 

 certificarea mecanicilor de locomotivă, respectiv eliberarea permisului de mecanic de 

locomotivă; 

 recunoașterea examinatorilor care efectuează evaluarea privind cunoștințele profesionale 

generale, de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoștințele lingvistice ale mecanicilor 

de locomotivă; 

 autorizarea personalului din transportul feroviar şi cu metroul; 

 atestarea personalului din transportul feroviar şi cu metroul; 

 certificarea consilierilor de siguranţă pentru mărfurile periculoase. 

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Serviciului Certificare Mecanici, Autorizare 

Personal îi revin următoarele atribuţii: 

 verificarea dosarelor depuse pentru emiterea permiselor de mecanic de locomotivă şi organizarea 

examenelor de cunoștințe generale pentru mecanicii de locomotivă; 

 emiterea permiselor de mecanic de locomotivă; 

 întocmirea şi actualizarea registrului naţional de permise - RNP; 

 verificarea dosarelor depuse la ASFR, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor pentru 

recunoașterea examinatorilor; 

 emiterea declarației de recunoaștere a examinatorilor, inclusiv pentru cunoștințe lingvistice (în 

domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă 

pe infrastructura feroviară din România); 

 întocmirea şi actualizarea registrului examinatorilor recunoscuți; 

 organizarea examenelor şi emiterea: 

 autorizațiilor personalului cu responsabilităţi în siguranța circulației din sistemul de transport 

feroviar şi cu metroul; 

 atestatelor salariaţilor de specialitate care asigură formarea, perfecționarea profesională şi 

participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranța 

circulației; 

 atestatelor pentru responsabili desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii 

feroviare şi siguranţă circulației din cadrul operatorilor de transport feroviar; 

 atestatelor pentru responsabili cu atribuţii în gestionarea infrastructurii feroviare 

neinteroperabile şi  siguranța circulației din cadrul gestionarilor de infrastructură feroviară 

neinteroperabilă; 

 atestatelor pentru responsabili cu siguranţă circulației aparținând agenților economici 

deținători de linii ferate industriale; 

 autorizațiilor personalului care participă în comisiile de tratare a transporturilor excepționale; 
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 atestatelor pentru personalul care întocmește sau verifică proiecte de încărcare necesare 

efectuării transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară. 

 organizarea activităţii de formare profesională, de examinare şi de emitere a certificatelor 

consilierilor de siguranţă pentru mărfurile periculoase; 

 organizarea cursurilor şi a examenelor pentru responsabilii cu sistemul de management al 

siguranţei. 

 

10.7.5. Compartiment Mărfuri Periculoase 

Compartimentul Mărfuri Periculoase este subordonat șefului Serviciului Certificare Mecanici, 

Autorizare Personal şi are ca principal obiect de activitate formarea profesională, examinarea şi 

emiterea certificatelor consilierilor de siguranţă pentru mărfurile periculoase. Pentru îndeplinirea 

obiectului său de activitate, Compartimentului Mărfuri Periculoase îi revin următoarele atribuţii: 

 organizarea cursurilor şi a examenelor pentru responsabilii cu sistemul de management al 

siguranţei; 

 organizarea activităţii de formare profesională, de examinare şi de emitere a certificatelor 

consilierilor de siguranţă pentru mărfurile periculoase; 

 gestionarea documentelor privind pregătirea profesională a consilierilor de siguranţă pentru 

mărfurile periculoase; 

 participarea la elaborarea reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase. 

 

10.7.6. Compartimentul Recunoaștere Examinatori, Atestare Personal 

Compartimentul este subordonat șefului Serviciului Certificare Mecanici, Autorizare Personal şi 

are ca principal obiect de activitate analizarea dosarelor depuse la ASFR, respectiv verificarea 

îndeplinirii condițiilor pentru recunoașterea examinatorilor, emiterea declarației de recunoaștere a 

examinatorilor, inclusiv pentru cunoștințe lingvistice (în domeniul comunicării şi terminologiei 

specifice exploatării feroviare şi procedurilor de siguranţă pe infrastructura feroviară din România), 

precum şi atestarea personalului din transportul feroviar şi cu metroul. Pentru îndeplinirea obiectului 

său de activitate, Compartimentului Recunoaștere Examinatori, Atestare Personal îi revin următoarele 

atribuţii: 

 analizarea dosarelor depuse la ASFR, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor pentru 

recunoașterea examinatorilor; 

 eliberarea declarației de recunoaștere a examinatorilor, inclusiv cea de recunoaștere pentru 

cunoștințe lingvistice în domeniul comunicării şi terminologiei specifice exploatării feroviare în 

cazul îndeplinirii cerinţelor; 

 întocmirea, actualizarea şi publicarea pe pagina de web ASFR a registrului pentru examinatorii 

recunoscuți; 

 organizarea examenelor şi emiterea: 

 atestatelor salariaţilor de specialitate care asigură formarea, perfecționarea profesională şi 

participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranța 

circulației; 

 atestatelor pentru responsabili desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii 

feroviare şi siguranţă circulației din cadrul operatorilor de transport feroviar; 

 atestatelor pentru responsabili cu atribuţii în gestionarea infrastructurii feroviare 

neinteroperabile şi  siguranţă circulației din cadrul gestionarilor de infrastructură feroviară 

neinteroperabilă; 
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 atestatelor pentru responsabilii cu siguranţă circulației aparținând agenților economici 

deținători de linii ferate industriale; 

 atestatelor pentru personalul care întocmește sau verifică proiecte de încărcare necesare 

efectuării transporturilor excepționale pe calea ferată. 

 întocmirea şi actualizarea registrului examinatorilor recunoscuți. 

 

10.7.7. Compartimentul Certificare Mecanici 

Compartimentul este subordonat șefului Serviciului Certificare Mecanici, Autorizare Personal şi 

are ca principal obiect de activitate analizarea dosarelor depuse pentru emiterea permiselor de mecanic 

de locomotivă, organizarea examenelor de cunoștințe profesionale generale şi emiterea permiselor. 

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Compartimentului Certificare Mecanici îi revin 

următoarele atribuţii: 

 verificarea dosarelor depuse pentru emiterea permiselor de mecanic de locomotivă şi organizarea 

examenelor de cunoștințe profesionale generale pentru mecanicii de locomotivă; 

 emiterea permiselor de mecanic de locomotivă; 

 întocmirea şi actualizarea registrului naţional de permise (RNP); 

 gestionarea documentelor privind certificarea mecanicilor. 

 

10.7.8. Inspectoratele de Siguranţă Feroviară  

Inspectoratele de Siguranţă Feroviară sunt subordonate șefului Departamentului Inspector Şef şi 

au ca obiect de activitate efectuarea supravegherii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

nr. 1077/2012, după eliberarea unui certificat de siguranţă operatorilor de transport feroviar sau a unei 

autorizaţii de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, efectuarea 

controlului şi inspecţiei de stat în transportul feroviar şi cu metroul, efectuarea auditului activităţii 

entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor, autorizarea/atestarea personalului cu 

responsabilităţi în siguranța circulației şi asigurarea funcţionării serviciului de continuitate. Pentru 

îndeplinirea obiectului de activitate, Inspectoratelor de Siguranţă Feroviară le revin următoarele 

atribuţii: 

 efectuarea controlului şi inspecţiei de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi 

internaționale la agenții economici care furnizează produse sau servicii pentru transportul 

feroviar şi cu metroul, în unitățile operatorilor de transport feroviar, la administratorul/gestionarii 

de infrastructură feroviară, la deținătorii de linii ferate industriale şi vehicule feroviare; 

 efectuarea activităţilor de audit de siguranţă; 

 întocmirea evidenței, stabilirea şi aprobarea duratei de depășire a termenului de finalizare a 

dosarelor de investigare, atunci când investigarea nu este efectuată de către AGIFER; 

 gestionarea evidenței accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe rețeaua de 

transport cu metroul; 

 participarea în comisiile de certificare a mecanicilor de locomotivă, de autorizare şi atestare a 

personalului din sistemul de transport feroviar şi cu metroul, conform procedurilor specifice ale 

ASFR; 

 verificarea documentațiilor pentru aprobarea regulamentului tehnic de exploatare, pentru 

acordarea/vizarea autorizației de exploatare a liniilor ferate industriale şi pentru verificarea 

tehnică periodică în comisie a LFI. 
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10.8. Atribuţiile compartimentelor subordonate directorului ASFR 

 

10.8.1. Serviciul Evaluare Sistem Management Risc 

Serviciul este subordonat directorului ASFR şi are ca obiect de activitate evaluarea adecvării 

procesului de management al riscului şi a rezultatelor acestuia, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, analiza schimbărilor propuse de operatorii 

economici în conformitate cu Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 şi întocmirea 

rapoartelor de evaluare a siguranţei. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Serviciului Evaluare 

Sistem Management Risc îi revin următoarele atribuţii: 

 evaluarea documentației transmise, prevăzută la art. 4 alin. (3) din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 402/2013 şi emite decizia privitoare la încadrarea schimbărilor din sistemul 

feroviar;  

 evaluarea documentației transmise, prevăzută la Cap.5, pct. 5.2 din Anexa I la Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 şi emite raportul de evaluare a siguranţei, în conformitate 

cu Cap. 5, pct. 5.3 din Anexa I la Regulament;  

 participarea la acțiuni de audit în echipele constituite în baza programelor aprobate de 

conducerea ASFR, mai puțin la cele care îi afectează incompatibilitatea şi independența; 

 îndeplinește şi alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competența sa prin 

acte normative sau din dispoziția conducerii ASFR. 

 

10.8.2. Serviciul Reglementări Siguranţa Circulației 

Serviciul are în subordine Biroul Reglementări Europene este subordonat directorului ASFR şi 

are ca principal obiect de activitate monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi 

dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare, inclusiv sistemul de norme 

naţionale de siguranţă feroviară, precum şi elaborarea şi/sau avizarea, după caz, şi supunerea spre 

aprobarea Ministerului Transporturilor a proiectelor de reglementările specifice privind siguranța 

feroviară pentru transportul cu metroul. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Serviciului 

Reglementări Siguranţă Circulației îi revin următoarele atribuţii: 

 monitorizarea cadrului de reglementare pentru domeniul feroviar cu cel adoptat la nivelul 

Uniunii Europene; 

 emiterea propunerilor de armonizare a cadrului de reglementare pentru domeniul feroviar cu cel 

adoptat la nivelul Uniunii Europene; În acest sens, în principal, elaborează şi/sau avizează, după 

caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor proiecte de reglementări specifice 

destinate asigurării compatibilității sistemului naţional de transport feroviar cu sistemul de 

transport feroviar convențional transeuropean; 

 emiterea propunerilor de dezvoltare a cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare, 

inclusiv a sistemului de norme naţionale de siguranţă feroviară definite conform art. 3 lit. h) din 

Legea nr. 55/2006; În acest caz elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor 

proiecte de reglementările specifice privind siguranţă feroviară, inclusiv pentru transportul 

multimodal şi combinat; 

 definirea responsabilităților participanților din sistemul feroviar în scopul transpunerii în regulile 

naționale de siguranţă a obiectivelor şi a metodelor de siguranţă comune; 

 elaborarea şi/sau avizarea, după caz, şi supunerea spre aprobarea Ministerului Transporturilor a 

proiectelor de reglementările specifice privind siguranţă feroviară pentru transportul cu metroul; 

 participarea la elaborarea de reglementări specifice pentru efectuarea transporturilor de mărfuri 

periculoase; 
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 respectarea procedurilor referitoare la avizarea/aprobarea de către Ministerul Transporturilor a 

reglementărilor specifice transportului feroviar şi cu metroul care au fost elaborate, actualizate 

şi/sau avizate de către ASFR; 

 efectuarea de acțiuni de dezbatere a proiectelor de acte normative elaborate cu factorii interesați 

din sistemul feroviar şi cu alte autorități naţionale de siguranţă din statele membre ale Uniunii 

Europene, precum şi a actelor normative emise, în vederea aplicării întocmai a acestora, cu toți 

factorii interesați din sistemul feroviar; 

 efectuarea acţiunilor de control, inspecție de stat şi audit de siguranţă la entitățile din sistemul 

feroviar, atunci când directorul ASFR dispune în acest sens. 

 

10.8.3. Biroul Reglementări Europene 

Este subordonat șefului Serviciului Reglementări Siguranţa Circulației şi are ca principal obiect 

de activitate monitorizarea şi armonizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare, 

inclusiv sistemul de norme naționale de siguranţă, cu cel adoptat de Uniunea Europeană. Pentru 

îndeplinirea obiectului de activitate, Biroului Reglementări Europene îi revin următoarele atribuţii: 

 gestionarea şi armonizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare; 

 stabilirea şi clasificarea normelor naţionale de siguranţă cu caracter obligatoriu şi notificarea 

Comisiei Europene, prin Ministerul Transporturilor, conform Legii nr. 55/2006; 

 gestionarea şi armonizarea din punct de vedere tehnic a normelor naţionale de siguranţă şi a 

normelor naţionale tehnice de referință în vederea simplificării şi/sau eliminării acelor norme 

care nu sunt conforme cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) şi cerinţele esențiale; 

 respectarea procedurilor referitoare la elaborarea şi promovarea, modificarea sau avizarea, după 

caz, de norme naționale de siguranţă pentru armonizarea cadrului de reglementare în domeniul 

siguranţei feroviare cu cel adoptat de Uniunea Europeană; 

 monitorizarea normelor de siguranţă naționale adoptate pentru asigurarea compatibilității 

sistemului naţional de transport feroviar convențional cu sistemul de transport feroviar 

convențional transeuropean; 

 efectuarea acţiunilor de dezbatere cu factorii interesați a regulamentelor, deciziilor şi 

recomandărilor europene; 

 efectuarea acţiunilor de control, inspecție de stat şi audit de siguranţă la entitățile din sistemul 

feroviar, atunci când directorul ASFR dispune în acest sens; 

 actualizarea bazei de date de pe pagina web ASFR de pe site-ul AFER, care conține reglementări 

specifice din domeniul transportului feroviar şi cu metroul (ordine, hotărâri de guvern, legi, 

directive, regulamente, decizii, recomandări, etc.) şi transmiterea datelor cu privire la acestea 

către personalul interesat. 

 

10.8.4. Compartimentul Economic 

Compartimentul Economic este subordonat directorului ASFR şi are relații funcționale cu 

structurile ASFR şi cu structurile din cadrul AFER. Acesta are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

 elaborarea propunerilor de venituri şi cheltuieli aferente BVC anual al organismului; 

 elaborarea propunerilor ASFR privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli anual al 

acestuia; 

 elaborarea propunerilor ASFR privind Programul anual de achiziții publice; 

 elaborarea propunerilor ASFR privind lista de investiții anuală; 

 elaborarea propunerilor anuale ale ASFR privind scoaterile din funcțiune a mijloacelor fixe, 

declasarea bunurilor şi obiectelor de inventar; 
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 organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere faptică anuală a bunurilor aflate în 

utilizarea organismului; 

 analizarea, cel puțin, semestrial, împreună cu structurile organismului, a execuției bugetare şi 

propunerea măsurilor care se impun; 

 asigurarea legăturii permanente cu structurile direcției economice pentru elaborarea şi 

transmiterea rapoartelor care privesc situația economica-financiară a ASFR; 

 analizarea modului de derulare a încasărilor aferente prestațiilor ASFR şi propune măsuri privind 

corectarea abaterilor apărute. 

 

10.8.5. Compartimentul Juridic 

Compartimentul Juridic este subordonat directorului ASFR şi are ca obiect de activitate 

asigurarea asistenței juridice a ASFR. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Compartimentul 

Juridic asigură asistență juridică și contrasemnează toate actele, sub aspectul legalității, emise sub 

semnătura directorului ASFR. semnarea documentelor pentru avizul de legalitate înainte de 

prezentarea acestora conducerii ASFR. 

 

10.8.6. Compartiment Resurse Umane 

Compartimentul Resurse Umane este subordonat directorului ASFR şi asigură gestionarea 

resurselor umane necesare desfășurării activităţii ASFR prin: 

 elaborarea Statului de funcții, situația nominală respectând structura organizatorică a ASFR; 

 elaborarea documentelor necesare în vederea inițierii procedurilor de angajare, promovare şi, 

după caz, de concediere, potrivit reglementărilor în vigoare, a personalului de execuție din cadrul 

ASFR și transmiterea la Serviciul Resurse Umane din cadrul AFER, în vederea punerii în 

aplicare; 

 asigurarea respectării criteriilor specifice de selecție stabilite de directorul ASFR cu privire la 

angajarea personalului; 

 elaborarea documentelor de numire, revocare și stabilire a salariilor pentru personalul cu funcții 

de conducere din cadrul ASFR, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, și transmiterea la 

Serviciul Resurse Umane din cadrul AFER, în vederea punerii în aplicare;  

 estimarea cheltuielilor anuale necesare pentru formarea profesională pe baza necesarului de 

formare identificat de către şefii de servicii şi inspectorii șefi teritoriali și aprobat de directorul 

ASFR; 

 elaborarea Planului anual de formare profesională pentru salariații din cadrul ASFR; 

 estimarea cheltuielilor de personal în vederea promovării salariaților și angajarea pe locurile 

vacante din cadrul ASFR; 

 coordonarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale a 

personalului ASFR, conform procedurii în vigoare; 

 participarea la recrutarea de personal necesar în vederea angajării acestuia cu respectarea: 

condițiilor de studii şi vechime necesare, a prevederilor contractului colectiv de munca, a 

hotărârilor consiliului de conducere, a procedurilor aprobate şi a legislației în vigoare; 

 participarea la elaborarea documentele necesare pentru încadrare, promovare, delegare, 

detașarea, încetarea contractului individual de muncă şi desfacerea disciplinară contractului 

individual de muncă; 

 ținerea evidenței nominale şi numerice a personalului pe servicii / birouri / compartimente / 

inspectorate de siguranţă şi pe funcții din cadrul ASFR şi actualizarea în permanență a registrului 

general de evidență a salariaţilor în format electronic în conformitate cu prevederile legale - 
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sistemul REVISAL; 

 colaborarea cu distribuitorii de servicii de formare profesională şi elaborarea documentelor 

necesare în vederea participării salariaţilor la cursuri (contracte, acte adiționale, înștiințări etc.) şi 

urmărirea derulării cursurilor şi documentelor pe baza cărora se efectuează plata cursurilor şi 

transmiterea ordinele de plată către firma distribuitoare de servicii de formare;  

 centralizarea, la propunerea compartimentelor ASFR, a programării anuale a concediilor de 

odihnă şi verificarea, avizarea şi înregistrarea în baza de date a cererilor de concedii de odihnă; 

 centralizarea fișelor de post ale salariaţilor ASFR şi păstrarea la dosarul de personal; 

 primirea şi înregistrarea declarațiilor de avere şi interese şi eliberarea depunătorului dovada de 

primire, completarea registrului declarațiilor de avere şi registrului declarațiilor de interes 

conform prevederilor legale şi asigurarea publicării şi menținerii declarațiilor pe pagina de 

internet a instituției; 

 colaborarea cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi 

Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională pe probleme de resurse umane, 

colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Integritate. 

 

11. RELAȚIONAREA AUTORITĂŢII DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR 

CU SISTEMUL FEROVIAR DIN ROMÂNIA ŞI AUTORITĂŢILE NAŢIONALE DE 

SIGURANŢĂ DIN ALTE STATE MEMBRE 

 

11.1. Noțiuni generale 

Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările 

şi completările ulterioare, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR poate înființa grupuri de 

lucru în scopul consultării sistemului feroviar cu privire la proiectele de reglementări specifice pentru 

transpunerea unor directive europene sau aplicarea unor regulamente şi decizii europene obligatorii 

pentru statele membre. În vederea dezbaterii reglementărilor specifice aplicabile la nivel naţional sau 

european, ASFR organizează întâlniri cu reprezentanții sistemului feroviar. 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR trebuie să își îndeplinească atribuţiile în 

mod transparent şi nediscriminatoriu, luând în considerare toate solicitările de lămuriri suplimentare, 

sugestiile şi punctele de vedere transmise în scris din partea sistemului feroviar, atunci când aceste 

solicitări sunt justificate şi argumentate corespunzător. 

În scopul armonizării criteriilor de luare a deciziilor cu privire la proiectele de acte normative 

europene sau naţionale, ASFR realizează un schimb eficient de opinii, propuneri şi date, cu celelalte 

autorități naţionale de siguranţă ale statelor membre ale Uniunii Europene, ori de câte ori se consideră 

că este necesar. Acest lucru se realizează prin înființarea unor grupuri de lucru comune între autorități 

naţionale de siguranţă şi organizarea de întâlniri stabilite de comun acord. În cazul proiectelor de 

reglementări, aceste activităţi se desfășoară prin înființarea unor grupuri de lucru comune. Pentru 

dezbaterea reglementărilor aplicabile sunt organizate întâlniri, ședințe, seminarii sau alte forme de 

evenimente la care participă specialiști din cadrul ASFR şi reprezentanți ai tuturor părților interesate 

din sistemul feroviar. 

 

11.2. Consultarea sistemului feroviar privind proiectele de reglementări prin constituirea 

grupurilor de lucru comune 

 

În procesul elaborării cadrului de reglementare naţional, consultă toate persoanele implicate şi 

părțile interesate, inclusiv administratorii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar, 

producătorii şi furnizorii de întreținere, utilizatorii şi reprezentanții personalului, răspunzând prompt la 

toate solicitările transmise de părțile interesate, cu privire la proiectele de reglementări europene şi 

naţionale care urmează a fi introduse în circuitul de avizare şi aprobare al Ministerului Transporturilor. 

În cazul proiectelor de reglementări europene sau naţionale cu specific feroviar, conducerea 
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ASFR, atunci când consideră că este necesar, decide cu privire la înființarea unor grupuri de lucru şi 

organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai sistemului feroviar. Componența grupurilor este stabilită în 

funcţie de natura reglementării. Acestea sunt formate din specialiști din cardul ASFR, a altor structuri 

organizatorice din AFER, precum şi din reprezentanți ai sistemului feroviar. Decizia de organizare a 

întâlnirilor poate fi luată şi ca urmare a solicitărilor provenite din sistemul feroviar.  

Comunicarea privind aceste întâlniri se transmite de către ASFR reprezentanților sistemului 

feroviar şi conține date cu privire la motivul organizării întâlnirii, locația acesteia, subiectele ce 

urmează a fi abordate şi un draft de proiect al reglementării, dacă este cazul. În comunicare se solicită 

lista persoanelor nominalizate pentru a participa la întâlnire. Conducătorii grupurilor de lucru sunt 

nominalizați de conducerea ASFR, aceștia putând fi șefi ai compartimentelor din cadrul ASFR sau, 

după caz, alt personal de conducere din AFER, în funcţie de specificul reglementărilor aflate în fază de 

proiect. 

Activitatea grupurilor de lucru şi discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor sunt menționate în 

minutele aferente întâlnirilor. Acestea sunt transmise în copie la toți membrii grupurilor de lucru şi la 

participanții la întâlniri.  

În vederea desfășurării activităţii grupurilor de lucru, conducătorii acestora gestionează toată 

documentația întocmită de membrii grupului de lucru şi întocmesc minutele aferente întâlnirilor. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor, membrii grupurilor de lucru participă activ la întâlnirile grupului 

de lucru din care fac parte, analizează problemele pe care le implică reglementarea specifică ce 

urmează a fi dezbătută şi întocmesc note cu punctele de vedere proprii, pe care le înaintează 

conducătorilor grupurilor de lucru. 

După analiza minutelor încheiate, șeful grupului de lucru respectiv prezintă conducerii ASFR 

rezultatul final al discuțiilor, urmând ca aceasta să decidă prezentarea rezultatului conducerii 

Ministerului Transporturilor sau după caz Agenţiei Feroviare Europene (ERA).  

 

 

11.3. Dezbaterea reglementărilor noi aplicabile 

 

În cazul reglementărilor europene aplicabile sistemului feroviar din România, respectiv 

directive, regulamente, decizii, recomandări, cu impact asupra activităţii de transport feroviar, 

conducerea ASFR poate decide cu privire la organizarea unor întâlniri de dezbatere a acestora cu 

sistemul feroviar. Decizia de organizare a întâlnirilor de dezbateri poate fi luată şi ca urmare a 

solicitărilor de lămuriri suplimentare provenite din sistemul feroviar.  

Comunicarea privind întâlnirile respective se transmite de către ASFR reprezentanților 

sistemului feroviar şi conține date cu privire la motivul organizării întâlnirii, locația acesteia, 

subiectele ce urmează a fi abordate şi un draft de proiect al reglementării, dacă este cazul. În 

comunicare se solicită lista persoanelor nominalizate pentru a participa la întâlnire. 

Moderatorii întâlnirilor de dezbateri sunt nominalizați de conducerea ASFR. Aceștia pot fi șefi 

ai compartimentelor din cadrul ASFR sau, după caz, alt personal din conducerea AFER, în funcţie de 

specificul reglementărilor care fac subiectul întâlnirii. 

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor de dezbateri sunt menționate în minutele aferente 

întâlnirilor. Acestea sunt transmise în copie la toți participanții la întâlniri. 

Fiecare reprezentant al operatorilor economici participanți completează la sfârșitul întâlnirii de 

dezbatere un chestionar de satisfacție client, chestionar care este analizat de ASFR în scopul 

îmbunătățirii activităţilor viitoare cu astfel de specific. 

 

11.4. Organizarea de grupuri de lucru cu alte autorități naţionale de siguranţă din statele 

membre ale uniunii europene 

 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR desfășoară un schimb activ de opinii şi 

experiență cu autorităţile de siguranţă din statele membre ale Uniunii Europene în scopul armonizării 

în întreaga Comunitate a criteriilor de luare a deciziilor.  
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În cazul punerii în aplicare a unor reglementări europene obligatorii pentru toate statele membre, 

conducerea ASFR decide, atunci când este necesar, organizarea unor întâlniri pe grupuri de lucru cu 

specialiști al altor autorități naţionale de siguranţă. 

Scopul acestor întâlniri este, în principal, acela de realizare a interoperabilității sistemului 

feroviar prin eliminarea barierelor tehnice şi operaționale, de stabilire a unor agremente comune 

privind transportul feroviar transfrontalier şi de a facilita accesul pe piaţa feroviară a operatorilor de 

transport feroviar. 

Compunerea grupurilor este stabilită în funcţia de natura reglementării. Acestea sunt formate din 

specialiști din cardul ASFR, a altor specialiști din sistemul feroviar, precum şi din specialiști ai 

autorităților naţionale de siguranţă din alte state membre conveniți cu acestea. Decizia de organizare a 

întâlnirilor poate fi luată şi ca urmare a solicitărilor provenite de la autorităţile de siguranţă feroviară 

din alte state membre. 

Autorităţile naţionale de siguranţă care fac parte din grupurile de lucru organizate de ASFR sunt 

înștiințate în scris cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întâlnire. Adresa de înștiințare a 

celorlalte autorități naţionale de siguranţă se transmite prin e-mail. Aceasta conține următoarele: data 

propusă, obiectul întâlnirii, agenda de lucru, participanții ASFR, locația etc. 

Grupul de lucru este condus de către Directorul ASFR. 

Activitatea grupurilor de lucru şi discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor sunt menționate în 

minutele aferente întâlnirilor. Acestea sunt transmise în copie la toți membrii grupurilor de lucru şi la 

participanții la întâlniri. 

În vederea desfășurării activităţii grupurilor de lucru comune ASFR - autorități naţionale de 

siguranţă, un reprezentant din cadrul ASFR gestionează toată documentația întocmită de membrii 

grupului de lucru şi întocmește minutele aferente întâlnirilor. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor, membrii grupurilor de lucru analizează problemele pe care le 

implică reglementarea specifică ce urmează a fi discutată, întocmesc note cu punctele de vedere 

proprii, pe care le înaintează conducerii ASFR şi participă activ la întâlnirile grupului de lucru din care 

fac parte. 

După analiza minutelor aferente întâlnirilor, Directorul ASFR stabileşte rezultatul final al 

discuțiilor şi îl transmite împreună cu minutele aferente întâlnirilor către autorităţile naţionale de 

siguranţă participante, urmând să decidă prezentarea rezultatului conducerii Ministerului 

Transporturilor sau, după caz, ERA, de comun acord cu celelalte autorități naţionale de siguranţă în 

cazul ERA. 

 

12. PROCEDURILE SPECIFICE PE BAZA CĂRORA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 

COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE (de corelat cu organigrama) 

 

Compartimentele funcționale din cadrul Autorității Feroviare Română - ASFR își desfășoară 

activitatea pe baza procedurilor specifice. Acestea sunt întocmite de către personalul fiecărui 

compartiment funcțional. Procedurile specifice care sunt în vigoare, se aduc la cunoștința întregului 

personal din organizație, a cărui activitate este legată de conținutul acestor proceduri. Acest lucru este 

necesar, deoarece există o serie de activități specifice organizației care implică colaborarea 

personalului din mai multe compartimente funcționale. 

Lista procedurilor specifice în vigoare, aferente activităţi compartimentelor din cadrul ASFR, 

sunt publicate pe pagina web proprie a ASFR. 
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13. GHIDURI, METODOLOGII ŞI FORMULARE PUBLICATE PE PAGINA PROPRIE DE 

PE SITE-UL WWW.AFER.RO 

 

A. Ghiduri 

Nr. 

crt. 
Denumire 

1 Normele tehnice atribuite parametrilor stabiliți prin Decizia 2009/965/EC - utilizate la autorizarea 

punerii în funcțiune a vehiculelor neconforme cu STI; 

2 Ghid de aplicare a Regulamentului Comisiei privind adoptarea unei metode de siguranţă comune 

pentru evaluarea riscului prevăzută la art.6 alin. (3) lit. a) din Directiva privind siguranța feroviară; 

3 Set de exemple de evaluări ale riscului şi de instrumente posibile în sprijinul Regulamentului MSC 

4 Ghid pentru elaborarea sistemului de management al siguranţei; 

5 Ghid pentru evaluarea riscului; 

6 Ghid pentru acordarea certificatelor de siguranță pentru transport feroviar de călători şi/sau marfă 

(tip "A" şi/sau "B"); 

7 Ghid pentru acordarea certificatelor de siguranță numai pentru manevra feroviară (tip "C"); 

8 Ghid pentru acordarea autorizațiilor de siguranţă (acordarea unei autorizaţii de siguranţă noi, 

reînnoite sau actualizate/revizuite sau acordarea vizei periodice) administratorului/gestionarilor de 

infrastructură feroviară din România în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 101/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 

2010; 

9 Ghid privind autorizarea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 877/2010 

privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare; 

10 Ghid de întocmire a dosarului de autorizare suplimentara a vehiculelor feroviare autorizate inițial 

într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe rețeaua feroviară română; 

11 Etape privind autorizarea pentru punere în funcțiune vehicul feroviar; 

12 Ghid privind autorizarea subsistemelor structurale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 877/2010 

privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare; 

13 Etape privind autorizarea pentru punere în funcțiune subsisteme structurale/constituenți de 

interoperabilitate; 

14 Ghid pentru acordarea autorizației de punere în funcțiune a unei linii ferate industriale; 

15 Ghid pentru obținerea permisului de conducere/autorizației de către personalul cu responsabilităţi în 

siguranța circulației; 

16 Ghid pentru preschimbarea permisului de conducere şi acordării vizei periodice la autorizațiile 

personalului cu responsabilităţi în siguranța circulației; 

17 Ghid pentru obținerea atestatelor pentru responsabilii cu atribuţii în siguranța circulației; 

18 Criterii privind deciziile ASFR în vederea autorizării de punere în funcțiune a vehiculelor; 

19 NOTĂ privind unele măsuri de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2014 privind 

specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar 

din Uniune; 

20 NOTĂ privind unele măsuri de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1299/2014 privind specificația 

tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul infrastructură al sistemului feroviar din 

Uniunea Europeană; 

21 NOTĂ privind unele măsuri de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 privind specificația 

tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant - material rulant de călători și 

locomotive al sistemului feroviar din Uniunea Europeană; 
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22 NOTĂ privind unele măsuri de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 321/2013, modificat cu 

Regulamentul (UE) 2015/924, privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul 

material rulant - vagoane de marfă al sistemului feroviar din Uniunea Europeană; 

23 NOTĂ privind unele măsuri de aplicare a Deciziei 2012/88/UE (modificată cu Decizia 

2012/696/UE și cu Decizia (UE) 2015/14 a Comisiei) privind specificația tehnică de 

interoperabilitate referitoare la subsistemele de control - comandă și semnalizare. 

 

B. Metodologii 

1 Metodologie de calcul a tarifelor pentru activitățile de evaluare a conformităţii sistemului de 

management al riscului şi de apreciere a riscului; 

2 Metodologie pentru evaluarea independenta efectuata de ASFR privind aplicarea procesului de 

management al riscului descris în Regulamentul (CE) NR. 352/2009; 

3 Metodologie pentru acordarea Certificatului de entitate responsabilă cu întreţinerea/Certificat pentru 

funcții de întreținere (în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 445/2011 AL COMISIEI 

din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor 

de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007); 

4 Metodologie de calcul a tarifelor pentru activitatea de certificare a entităţilor responsabile cu 

întreţinerea vagoanelor de marfă; 

5 Metodologie pentru acordarea certificatului de entitate responsabilă cu întreținerea/certificatului 

pentru funcții de întreținere vehicule feroviare altele decât vagoanele de marfă (vehicule feroviare 

motoare și vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de călători); 

6 Metodologie de calcul a tarifelor pentru acordarea certificatului de entitate responsabilă cu 

întreținerea / certificatului pentru funcții de întreținere vehicule feroviare altele decât vagoanele de 

marfă (vehicule feroviare motoare și vehicule feroviare tractate utilizate la transportul feroviar de 

călători); 

7 Metodologie pentru acordarea declaraţiei de recunoaştere a centrelor de formare ale mecanicilor de l

ocomotivă. 

 

C. Formulare 

1 Model cerere atestare responsabil SC-LFI; 

2 Model cerere eliberare atestat responsabil SC-LFI; 

3 Model cerere atestare RC-OC; 

4 Model cerere atestare RC-SC; 

5 Model cerere atestare RC-OC.SC; 

6 Model cerere atestare RINF-GSC; 

7 Cerere de „Certificat de entitate responsabilă cu întreţinerea”; 

8 Cerere de „Certificat pentru funții de întreținere”; 

9 Cerere „Autorizație de Siguranţă”; 

10 Cerere de eliberare a Certificatului de Siguranţă. 

 

 

 

 

 


