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FUNCȚIE DUPĂ  :
DESCRIEREA OPERAȚIEI ESTE NECESARĂ O NOUĂ AUTORIZAȚIE ATUNCI CÎND MODIFICĂRILE

TEHNICE ALE UNUI VEHICUL AU IMPACT ASUPRA

1 Modernizare
Orice lucrare de modificare majora a unui subsistem sau a unei
parți a subsistemului care îmbunătățește performantele generale
ale subsistemului;

 - denumirii și utilizării vehiculului;
- modului in care unitatea  asigura  tracțiunea (mecanic, termic, electric)

NOTĂ: Prin lucrări de modernizare, principalii parametri si principalele
performante ale unui subsistem feroviar sau ale unei părți a unui
subsistem feroviar se modifica si se aduc la nivelul celor prevăzute in
ultimele reglementari tehnice in vigoare.

 - modificării capacitații de tracțiune (puterea motorului) mai mult de 20%;
- modificării circuitelor de comanda, reglare si protecție a părții de tracțiune

In cazul in care, din dosarul depus de solicitant, reiese ca lucrările
efectuate la vehicul îmbunătățesc performantele generale ale acestuia si
ele nu se încadrează in nivelul 5 de întreținere (reparații grele),

 - modificării circuitelor de comanda, reglare si protecție a părții de frânare;
- modificării circuitelor de comanda, reglare si protecție a sistemelor de alimentare a
serviciilor auxiliare ale vehiculului

 - schimbării vitezei maxime de circulație a vehiculului
 - modificării  dispozitivelor de frânare (modificarea unui tip de frână, schimbarea
performanțelor la frânare – creșterea sau reducerea performanței)
 - schimbării ecartamentului osiilor vehiculului (excepție vehiculele feroviare transpuse)
 - modificării cadrului vehiculului care conduce la schimbarea designului sau a masei totale
 - modificării părții de rulare (boghiuri, osii, suspensie)
 - modificării instalațiilor pentru măsurarea vitezei
 - modificării cu mai mult de 20% ale sistemelor de energie (cele utilizate ca surse pe
vehiculele feroviare)
 - modificării gabaritului cinematic al vehiculului

2 Reînnoire
Orice lucrare majora de înlocuire a unui subsistem sau a unei
părți a unui subsistem care nu modifica performantele generale ale
subsistemului;

In cazul in care in dosarul cu descrierea generala a proiectului sunt prezentate lucrări la
vehicul in care sunt utilizate elemente constitutive de interoperabilitate care au declarații de
conformitate „CE” se considera ca subsistemele sau părți ale acestora, componente ale
vehiculului, au fost produse in baza unor tehnologii noi, ceea ce reprezintă o reînnoire si nu
înlocuire cu piese identice produse cu aceleași tehnologii prevăzute in proiectul inițial, in acest
caz ASFR decide ca este nevoie de o noua autorizație.

NOTĂ: Prin lucrări de reînnoire, parametrii si performantele unui
subsistem feroviar sau ale unei parti a unui subsistem feroviar se aduc
la nivelul celor prevăzute in proiectul inițial.
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Autorizarea unui
nou tip de vehicul

ASFR decide ca vehiculul reprezintă un tip nou (la nivel național) atunci
când caracteristicile generale ale vehiculului nu se regăsesc in
certificatele de tip emise de ONFR (organism notificat „CE" si
desemnat la nivel național pentru aplicarea DIRECTIVEI 2008/57/CE
privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate). ASFR
decide ca este necesara acordarea autorizației pentru un nou tip de
vehicul (art. 26 din DIRECT1VA 2008/57/CE privind
interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate) in acest caz
aplicantul solicita procedura de verificare la NoBo sau după caz DeBo
selectat, pentru aplicarea examinării de tip.


