
 

 

GHID 
 

de solicitare a Raportului de verificare întocmit în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a 

directorului ASFR, anexa 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii  și pct 4, lit. a), subpct. i 

 

 

1. Considerații generale 

  

Ca urmare a punerii în aplicare a art. 3 alin. (1) din OMTIC nr. 932/2020, în data de 29.05.2020 a fost emisă 

Decizia nr. 36 a directorului ASFR care stabilește cerinţele naţionale aplicabile pentru eliberarea 

certificatelor unice de siguranță, a reînnoirii, actualizării/modificării acestora și/sau a extinderii zonei de 

operare pe căile ferate din România. 

 

În conformitate cu aceste cerințe, pentru acceptarea efectuării de operațiuni de manevră feroviară pe linii 

ferate industriale/zone de manevră de către un operator de transport feroviar este necesar ca acesta să 

solicite ASFR documentul nominalizat în Decizia nr. 36/2020, Anexa nr. 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii și pct.4, 

lit. a), subpct. i. 

 

Prezentul GHID stabilește modul de solicitare și emitere a raportului de verificare întocmit în conformitate 

cu Decizia nr. 36/2020 a directorului ASFR, Anexa nr. 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii și pct. 4, lit. a), subpct.i. 

 

Raportul de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră reprezintă cerință 

pentru : 

- Prezentarea de dovezi referitoare la modul de gestionare a riscurilor aferente liniilor ferate 

industriale/zonelor de manevră pe care un operator de transport feroviar urmează să efectueze 

operațiuni de manevră feroviară, în conformitate cu Decizia nr. 36/2020 a directorului ASFR, Anexa 

nr. 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii; 

- Prezentarea de dovezi pentru actualizarea documentului întocmit în conformitate cu OMTIC nr. 

932/2020, art. 10, alin. (1) – lista cu zone de operațiuni, în conformitate cu Decizia nr. 36/2020 a 

directorului ASFR, Anexa nr. 2, pct. 1, lit. a), subpct. iii. 

 

2. Modul de solicitare a Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate 

industriale/zonelor de manevră 

 

Raportul de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră se emite de către 

personalul de specialitate din cadrul ASFR, Departamentul Certificare Autorizare, Serviciul Linii Ferate 

Industriale, la solicitarea unui operator de transport feroviar. 

 

Modelul de cerere pentru efectuarea unei astfel de solicitări este prezentat în Anexa nr.1. 

 

Având în vedere faptul că, în conformitate cu procedura specifică din cadrul ASFR, termenul de tratare a 

unei cereri de Raport de  verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră se poate 

extinde până la 15 zile calendaristice, recomandăm solicitarea acestui document înainte de solicitarea unui 

certificat unic de siguranță sau de actualizare a documentului întocmit în conformitate cu OMTIC nr. 

932/2020, art. 10, alin. (1). 

 

3. Modul de comunicare a solicitării 

 

Dosarul de solicitare a Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de 

manevră va fi comunicat către ASFR/Departamentul Certificare Autorizare/Serviciul Linii Ferate 

industriale utilizând una dintre următoarele modalități: 

- Comunicare în format letric, prin depunerea dosarului la Registratura AFER; 



- Comunicare în format electronic conform prevederilor Ordonanțelor de urgență nr. 38/2020 și 

39/2020, la adresa de e-mail slfi@afer.ro. 

 

4. Conținutul solicitării de Raport de verificare pentru evaluarea liniilor ferate 

industriale/zonelor de manevră 

 

Dosarul de solicitare a Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de 

manevră va conține următoarele documente: 

- Cererea întocmită în conformitate cu Anexa nr. 1; 

- Lista liniilor ferate industriale/zonelor de manevră solicitate pentru acceptare în vederea efectuării 

de operațiuni de manevră feroviară. 

 

5. Eliberarea Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de 

manevră 

 

Eliberarea Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră se face, 

de regulă, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea solicitării. 

 

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare din partea solicitantului, termenul menționat anterior 

se prelungește cu numărul de zile în care aceste informații sunt transmise personalului de evaluare. 

 

Formatul Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră și a listei 

de linii ferate industriale evaluate sunt  prezentate în Anexa nr. 2.. 

 

6. Taxe și tarife  

 

Tarifarea activității de evaluare a cererii pentru obținerea Raportului de verificare pentru evaluarea liniilor 

ferate industriale/zonelor de manevră, se stabilește conform prevederilor reglementărilor naționale în 

vigoare.  

 

Suma aferentă eliberării certificatului unic de siguranță, comunicată solicitantului de către ASFR, se achită, 

în lei la cursul de schimb valutar al BNR valabil în ziua plății, în contul de virament nr. RO43 TREZ 70120F 

330800 XXXX deschis la Trezoreria Operativă sector 1 București, cod BIC TREZROBU, RO 4283163. 

 

7. Procedura naţională de contestare și dispoziții naționale privind controlul jurisdicțional 

 

Pentru cazurile în care solicitantul dorește contestarea conținutului Raportului de verificare pentru 

evaluarea liniilor ferate industriale/zonelor de manevră, acesta se poate adresa instanțelor de contencios 

administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 
 

          

........ (persoana juridică solicitantă) 

               Nr. .... 

 

 

CERERE  

 

pentru emiterea Raportului de verificare a liniilor ferate industriale/zonelor de manevră 

în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR 

 

 

S.C. ..............................................................................., cu sediul în localitatea …………………… 

                   (persoana juridică solicitantă) 

str. ............................................................. nr. ......, judeţul (sectorul) ................., telefon ............................, 

fax ..........................,  înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul …………….… la nr. ........................., având codul CUI nr. 

...................... şi contul nr. ……............................................., deschis la Banca ……….................., filiala 

.........................., reprezentată prin .................................................................., 

                                              (numele, prenumele şi funcţia) 

solicită AUTORITĂŢII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR emiterea Raportului de 

verificarea pentru un  număr de…. linii ferate industriale/zone de manevră a căror listă este anexată prezentei, 

în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR.   

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

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

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii 

 

LISTA 

cuprinzând liniile ferate industriale/zonele de manevră pentru care se solicită emiterea Raportului de 

verificare, conform Deciziei nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR 

 

Nr .crt Denumire LFI / zone de manevră 

(inclusiv LFI de tranzit) 

  

  

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

 

                                                                                                             

                                                                                    

                                                                                          APROBAT, 

                                                                                        ȘEF DEPARTAMENT CA 

                        

 

 

RAPORT DE VERIFICARE   

nr.  ………/data…. 

întocmit în conformitate cu Decizia nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR 

 

       În vederea emiterii Raportului de verificare aferent listei cu liniile ferate industriale/zonele de 

manevră solicitate de ............................................. pentru acceptare în procesul de acordare/reînnoire 

CUS sau pentru emiterea/actualizarea documentului întocmit în conformitate cu OMTIC nr. 932/2020, 

art. 10, alin. (1), au fost analizate documentele prezentate de solicitant și au fost constatate următoarele: 

a. au fost verificate un număr de ..... linii ferate industriale/zone de manevră, în conformitate cu 

solicitarea ............; 

b. a fost emisă Lista liniilor ferate industriale/zonelor de manevră, pentru acceptare în cadrul 

evaluării pentru eliberarea certificatului unic de siguranță, după cum urmează: 

 

Nr.

crt. 

Denumire 

LFI/zonă de 

manevră 

Punctul de racord al 

LFI la infrastructura 

feroviară publică 

(direct sau prin LFI 

de tranzit) 

Seria și numărul 

AE eliberată 

Valabilitatea 

AE 

Observații 

      

 

c. Societatea………..a achitat contravaloarea tarifului de emitere a Raportului de verificare a LFI 

/zonei de manevră cu O.P. nr. … . 

      

CONCLUZII 

Se propune: 

           Aprobarea Raportului de verificare, în conformitate cu prevederile OMTIC nr. 932/2020 și 

ale Deciziei nr. 36/29.05.2020 a directorului ASFR. 

 

      Evaluator:                 Șef serviciu LFI 

 

   Aviz de legalitate, 

Compartiment juridic 

 

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER 

AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR 

Calea Griviţei nr. 393, sector 1, BUCUREŞTI, 

 Tel : 021/307.22.61, fax: 021/307.79.81  

 


