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pentru autorizarea subsistemelor structurale fixe în conformitate cu prevederile                                           

H.G. nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar 

 

 

                  1. Autorizaţia pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor fixe 

 

1.1 Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română autorizează punerea în 

funcţiune a subsistemelor de energie, infrastructură şi control-comandă şi semnalizare 

terestre care sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul României. 

 1.2 Solicitantul depune o cerere de autorizare a punerii în funcţiune a 

instalaţiilor fixe, adresată Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române. Cererea este 

însoţită de un dosar care conţine documente justificative ale:  

                a) declaraţiilor de verificare prevăzute la art. 14 din HG nr. 108/2020;  

                b) compatibilităţii tehnice a subsistemelor cu sistemul în care urmează să fie 

integrate, stabilită pe baza S.T.I., a normelor naţionale şi a registrelor corespunzătoare; 

                c) integrării în siguranţă a acestor subsisteme, stabilită pe baza S.T.I., a 

normelor naţionale şi a metodelor de siguranţă comune corespunzătoare prevăzute la 

art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019;  

                d) în cazul subsistemelor control-comandă şi semnalizare terestre care 

implică echipamente din Sistemul european de control al trenurilor - ETCS şi/sau 

Sistemul global de comunicaţii mobile - căi ferate - GSM-R, este necesară obţinerea 

deciziei favorabile a Agenţiei emise în conformitate cu art. 19 din Directiva (UE) 

2016/797, iar în cazul unei modificări la proiectul de caiet de sarcini sau la descrierea 

soluţiilor tehnice avute în vedere care au avut loc după decizia favorabilă, documente 

justificative ale conformităţii cu rezultatul procedurii prevăzute la art. 30 alin. (2) din 

Regulamentul (UE) 2016/796. 

                   1.3 În cazul reînnoirii sau modernizării subsistemelor existente, 

solicitantul trimite Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române un dosar care descrie 

proiectul.  

                   1.4 În termen de cel mult o lună de la primirea cererii solicitantului, 

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română informează solicitantul că dosarul este 

complet sau solicită informaţii suplimentare relevante, stabilind un termen rezonabil 

pentru furnizarea acestora. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, în cooperare 

cu Agenţia în cazul proiectelor ERTMS terestre, examinează dosarul şi decide dacă 

este necesară o nouă autorizaţie pentru punere în funcţiune, pe baza următoarelor 

criterii: 

                 a) nivelul general de siguranţă al subsistemului în cauză poate fi afectat 

negativ de lucrările avute în vedere;  

                 b) acest lucru este impus de S.T.I. relevante;  

                 c) acest lucru este impus de planul naţional de punere în aplicare stabilit;  

                 d) se fac modificări ale valorilor parametrilor pe baza cărora a fost deja 

acordată autorizaţi. 

                 1.5 În cazul refuzului, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română justifică 

în mod corespunzător decizia de refuz al unei autorizaţii pentru punere în funcţiune a 

instalaţiilor fixe. În termen de o lună de la primirea deciziei negative, solicitantul poate 

depune o cerere prin care solicită Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române să îşi 

revizuiască decizia. Cererea este însoţită de o justificare. Autoritatea de Siguranţă 

Feroviară Română confirmă sau revocă decizia în termen de două luni de la data 



primirii cererii de revizuire. În cazul în care Autoritatea de Siguranţă Feroviară 

Română confirmă decizia negativă, solicitantul o poate contesta potrivit 

reglementărilor legale în vigoare referitoare la contenciosul administrativ. 

 

              2. Punerea în aplicare armonizată a ERTMS în Spaţiul Economic 

European 

 

              2.1 În cazul subsistemelor control-comandă şi semnalizare terestre care 

implică ETCS şi/sau GSM-R, punerea în aplicare armonizată a ERTMS în Spaţiul 

Economic European este asigurată de Agenţie în conformitate cu art. 19 din Directiva 

(UE) 2016/797. 

              2.2 Solicitantul depune o cerere de aprobare din partea Agenţiei. Cererea  

privind anumite proiecte ERTMS individuale sau o combinaţie de proiecte ERTMS, o 

linie de cale ferată, un grup de linii de cale ferată sau o reţea este însoţită de un dosar 

care cuprinde:  

               a) proiectul de caiet de sarcini sau descrierea soluţiilor tehnice avute în 

vedere;  

               b) documente justificative privind condiţiile necesare pentru compatibilitatea 

tehnică şi operaţională a subsistemului cu vehiculele prevăzute să fie utilizate pe 

reţeaua relevantă;  

                c) documente justificative privind conformitatea soluţiilor tehnice avute în 

vedere cu S.T.I. relevante;  

                d) orice alte documente relevante, precum avizele Autorităţii de Siguranţă 

Feroviară Române şi/sau ale celorlalte autorităţi naţionale de siguranţă din statele 

membre, declaraţiile de verificare sau certificatele de conformitate. 

                2.3 Cererea respectivă şi informaţii cu privire la toate cererile, etapele 

procedurilor relevante şi rezultatul acestora, precum şi, dacă este cazul, cererile şi 

deciziile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor se transmit prin intermediul 

ghişeului unic prevăzut la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/796. 

                 2.4 Solicitantului i se emite o decizie favorabilă de către Agenţie sau este 

informat de către aceasta asupra deficienţelor posibile într-un termen prestabilit 

rezonabil şi, în orice caz, în termen de două luni de la primirea de către Agenţie a 

tuturor informaţiilor relevante. 

                 2.5 În cazul în care este de acord cu deficienţele identificate de Agenţie, 

solicitantul rectifică concepţia proiectului şi depune la Agenţie o nouă cerere de 

aprobare. 

                 2.6 În cazul în care solicitantul nu este de acord cu deficienţele identificate 

de Agenţie, se aplică procedura prevăzută la alin. 11 art.17, cap.V din HG nr. 

108/2020. 

                   

              

      

 

 

 


