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GHID 

Privind autorizarea de punere în func iune a vehiculelor feroviare în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu 
modific rile i complet rile ulterioare 
 

Înainte de utilizare, subsistemele structurale, definite în conformitate cu modific rile i 
complet rile aduse la H.G. nr. 877/2010 prin H.G. nr. 1116/2011, anexa nr. 1, precum i vehiculele 
feroviare nou construite, reînnoite sau modernizate apar inând administratorului/gestionarilor de 
infrastructur , operatorilor economici persoane juridice române sau str ine, în calitate de produc tor 
sau de in tor, vor fi autorizate pentru punere în func iune. 

Autorizarea de punere în func iune a  vehiculelor feroviare nou construite, reînnoite sau 
modernizate se finalizeaz  prin acordarea autoriza iei de punere în func iune, document care atest  
faptul c  vehiculul feroviar îndepline te cerin ele esen iale (generale i specifice) prev zute de 
specifica iile tehnice de interoperabilitate relevante, denumite în continuare STI-uri i/sau  normele 
na ionale notificate, a parcurs toate opera iunile pentru aducerea la starea nominal  de func ionare i 
poate  fi  exploatat  i  integrat  în  sistemul  de  transport  feroviar  conven ional  din  România,  parte  a  
sistemului de transport feroviar transeuropean conven ional. 

Autorizarea de punere în func iune a vehiculelor feroviare nou construite, reînnoite sau 
modernizate se efectueaz  de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român , denumit  în 
continuare ASFR. 

Prevederile referitoare la autorizarea de punerea în func iune a vehiculelor feroviare nu se aplic : 
i. metrourilor, tramvaielor sau altor sisteme feroviare u oare; 

ii. vehiculelor destinate pentru o utilizare strict local , istoric  sau turistic ; 
iii. vehiculelor de patrimoniu care opereaz  pe re eaua na ional  cu condi ia respect rii normelor 

i reglement rilor na ionale în materie de siguran , în vederea asigur rii unei circula ii sigure; 
iv. vehiculelor feroviare existente, autorizate în temeiul acordurilor interna ionale RIC 

(Regolamento Internazionale Carozze) sau RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), 
apar inând administratorului/gestionarului de infrastructur , operatorilor de transport feroviar 
(persoane juridice române sau str ine), operatorilor economici (persoane juridice române sau 
str ine), care sunt considerate autorizate, autoriza iile acestora r mânând valabile conform 
condi iilor în care au fost acordate sau pân  la prima reînnoire sau modernizare a vehiculului; 

Supravegherea modului în care sunt exploatate i între inute vehiculele feroviare autorizate se face 
de c tre ASFR, în conformitate cu legisla ia în vigoare. 

Tarifarea activit ilor specifice pentru evaluarea documentelor aferente acord rii autoriza iilor de 
punere în func iune, emiterea i eliberarea autoriza iei de punere în func iune, precum i pentru 
eliberarea de duplicate, se efectueaz  in baza unui tarif aprobat de c tre Ministerul Transporturilor i 
Infrastructurii. 

Prevederile H.G. nr. 877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare se aplic  vehiculelor 
feroviare nou construite, reînnoite sau modernizate, înainte de utilizarea acestora, respectiv: 

i. vehicule feroviare motoare nominalizate în conformitate cu ANEXA P.8 din Decizia 
2010/640/UE de modificare a Deciziilor 2006/920/CE i 2008/231/CE privind specifica iile 
tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare i management al traficului” 
al sistemului feroviar transeuropean conven ional i de mare vitez : locomotiv  electric, 
locomotiv  Diesel, ram  automotoare electric  (de mare vitez  - automotor sau remorc ), ram  
automotoare electric  (cu excep ia celor de mare vitez  - automotor sau remorc ), ram  
automotoare Diesel (automotor sau remorc ), remorc  specializat , locomotiv  electric  de 
manevr , locomotiv  Diesel de manevr , vehicul special; 

ii. vehicule feroviare remorcate nominalizate în conformitate cu anexele P.6, P.7 i P.11 din 
Decizia 2010/640/UE. 

Autorizarea de punere în func iune a subsistemele structurale care compun vehiculele feroviare 
nou construite, modernizate sau reînnoite se poate face numai în condi iile în care acestea respect  
cerin ele esen iale precizate în specifica ia tehnic  de interoperabilitate, denumit  în continuare STI, 
aplicabil , astfel încât s  fie îndeplinite condi iile referitoare la siguran , fiabilitate i disponibilitate, 
s n tatea, protec ia mediului i compatibilitatea tehnic   prev zute de legisla ia na ional  i 
comunitar  în vigoare. 
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Cazurile în care sunt acceptate derog ri de la  STI relavant  sunt cele precizate în art.9 din H.G. 
nr. 877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare. Aceste cazuri sunt tratate în conformitate cu  
art.9 din H.G. nr. 877/2010. 

Elementele constitutive de interoperabilitate care compun fiecare subsistem structural sunt cele 
din STI din care putem exemplifica urmatoarele : 

a) subsistem structural infrastructur : ina, sistemele de fixare a inelor, traversele liniei (definit 
conform Deciziei 2011/275/UE); 

b) subsistem structural energie: linia aerian  de contact compus  din firele suspendate pentru 
alimentare cu energie electric  trenuri cu accesorii conexe, izolatori liniari i alte dispozitive, 
cabluri de alimentare i racorduri (definit conform Deciziei 2011/274/UE); 

c) subsistem structural control-comand  i semnalizare terestr : centre de bloc radio(RBC), 
unitate de continuitate radio, eurobalise, euroloop, LEU Eurobalise, LEU Euroloop (definit 
conform Deciziei 2012/88/UE); 

d) subsistem structural control-comand  i semnalizare la bord: ERTMS/ETCS la bord, 
echipament odometrie, interfa a modul specific de transmisie(MST) extern, echipament radio 
în  cabin  GSM-R,  radio  GSM-R  ETCS  exclusiv  pentru  date,  cartela  SIM  GSM-R  (definit  
conform Deciziei 2012/88/UE); 

e) subsistem structural material rulant  : cuple pentru opera iuni de recuperare, ro i, sistem de 
protec ie antipatinare(WSP), faruri, lumini de pozi ie, lumini spate, claxoane, pantograf, 
disjunctor principal, racord pentru vidanjare toalete, racord pentru alimentarea rezervoarelor 
de ap  (definit conform Deciziilor 2011/291/UE, 2006/861/CE i Dec.2011/229/UE).  

Elementele constitutive de interoperabilitate sunt evaluate i certificate de organismul notificat 
conform procedurilor proprii i pot fi încorporate într-un subsistem structural sau vehicul numai dac  
sunt înso ite de declara ia „CE” de conformitate sau a aptitudinii de utilizare întocmit  în conformitate 
cu HG nr.877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

În cazul în care STI aplicabil  subsistemului structural respectiv permite utilizarea temporar  a 
elementelor constitutive de interoperabilitate pentru care nu a fost emis  declara ia „CE” de 
conformitate, este necesar  respectarea cerin elor esen iale prev zute de STI relevant  în cazul 
aplic rii procedurii de verificare „CE” a subsistemului. 

În cazul în care func iile elementelor constitutive de interoperabilitate de baz  pot fi combinate 
pentru a forma un grup iar grupul format este apoi definit de func iile respective i de interfe ele 
externe r mase, acesta este considerat un element constitutiv de interoperabilitate. 

În cazul reînnoirii sau moderniz rii unui subsistem structural, etapele procedurii de evaluare în 
vederea stabilirii oportunit ii de acordare a autoriza iei de punere în func iune sunt urm toarele : 

a) solicitantul, respectiv entitatea produc toare, de in torul sau reprezentan i autoriza i ai 
acestora, transmite ASFR un dosar cu descrierea proiectului; 

b) dup  evaluarea dosarului nominalizat la lit. a), ASFR decide dac  amploarea lucr rilor i 
afectarea nivelului general de siguran  face necesar  eliberarea unei noi autoriza ii de punere 
în func iune; 

c) ASFR transmite solicitantului, în scris, în termen de 2 luni de la depunerea dosarului amintit la 
lit. a), decizia motivat  privind oportunitatea acord rii unei noi autoriza ii de punere în 
func iune.  

Acordarea autoriza iei de punere în func iune se poate face numai pentru subsisteme structurale 
nou construite,reînnoite sau modernizate care fac obiectul unei declara ii de verificare „CE”/declara ii 
de conformitate cu normele na ionale.  

În vederea emiterii declara iei de verificare „CE”/declara iei de conformitate cu normele 
na ionale, solicitantul va cere unui organism notificat sau desemnat, pe care l-a selectat, in baza unei 
cereri scrise, pentru aplicarea procedurii de verificare „CE” aplicarea procedurii de verificare a 
conformit ii cu normele na ionale pentru subsistemul structural respectiv sau p r i din subsistem. 

Urmare aplic rii procedurii de verificare „CE”/procedurii de verificare dup  normele na ionale, 
organismul notificat/desemnat va elibera un certificat de verificare „CE”/certificat de verificare dup  
normele na ionale, document în conformitate cu care  solicitantul întocme te declara ia de verificare 
„CE”/declara ia de conformitate cu normele na ionale. 

La cererea solicitantului sau în situa ii prev zute de STI relevant , organismul notificat 
responsabil poate controla i certifica anumite p r i ale subsistemului structural sau anumite etape de 
verificare (proiectare general , produc ie, construc ie, asamblare constituen i, reglaje generale i 
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testare final ), caz în care va emite solicitantului certificatul intermediar de verificare DIV „CE”, 
document în conformitate cu care  solicitantul întocme te declara ia intermediar  de verificare (DIV). 

În cazul aplic rii procedurii de verificare a conformit ii cu normele na ionale aplicabile pentru 
anumite p r i ale subsistemului structural sau anumite etape de verificare, organismul desemnat va 
emite solicitantului certificatul intermediar de verificare dup  normele na ionale,  document în 
conformitate cu care  solicitantul întocme te declara ia DIV.  

 
Autoriza ia ini ial  de punere în func iune 

pentru vehiculele conforme cu STI 
 

Autoriza ia ini ial  se acord  de c tre ASFR vehiculelor feroviare conforme cu toate STI relevante 
în vigoare la data solicit rii autoriza iei, în urm toarele condi ii: 

a) o parte semnificativ  a cerin elor esen iale, definite în conformitate cu  H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, sunt con inute de STI relevante;  

b) STI relevant  privind materialul rulant este în vigoare i este aplicabil . 
ASFR acord  autoriza ia ini ial  f r  verific ri suplimentare dac  toate subsistemele structurale 

ale vehiculului i constituen ii de interoperabilitate supuse modernizarii sau reinnoirii, inclusiv 
interfe ele, respect  cerin ele esen iale aplicabile. 

Pentru ob inerea autoriza iei ini iale de punere în func iune a unui vehicul conform cu STI 
solicitantul depune la ASFR dosarul de autorizare care va cuprinde: 

a) cerere pentru ob inerea autoriza iei de punere în func iune a vehiculului, care va con ine: 
i. denumirea juridic  ; 

ii. acronimul; 
iii. adresa po tal  complet  (strada, codul po tal, ora ul, ara); 
iv. telefon/fax; 
v. adresa e-mail; 

vi. num r na ional de înregistrare la Registrul Comertului; 
vii. cod de înregistrare fiscal; 

viii. informa ii privind persoana de contact : nume, prenume, num r telefon contact, num r fax, 
func ia în cadrul organiza iei, adresa e-mail; 

ix. datele de identificare ale vehiculului; 
x. men iuni referitoare la solicitarea autoriz rii vehiculului, în cazul în care se solicit  autorizarea 

tipului de vehicul odat  cu autorizarea vehiculului, caz in care tipul se inscrie pe prima 
autorizatie emisa; 

b) lista subsistemelor structurale care compun vehiculul feroviar; 
c) declara ia/declara iile de verificare „CE”/ declara ia/declara iile de verificare dup  normele 

na ionale aferente întocmite conform H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile 
ulterioare înso it (e) de dosarul(le) tehnic(e) aferent(e) subsistemului(lor) component(e) ale 
vehiculului; 

d) copiile certificatului(lor) de verificare „CE”/certificatului(lor) de verificare dup  normele 
na ionale emise de organismul notificat/desemnat responsabil; 

e) dup  caz, informa ii suplimentare referitoare la: 
i. analize de risc efectuate în conformitate cu prima metod  comun  de siguran , în situa ia în 

care, în cursul evalu rii, ASFR consider  necesar  evaluarea riscurilor ap rute ca urmare a 
modific rilor introduse de utilizarea vehiculului, 

ii. rezultatele realiz rii de teste pe re ea în conformitate cu prevederile  H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 

iii. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare; 
f) dovada achit rii contravalarii tarifului aferent presta iei efectuate de ASFR, tarif stabilit în 

conformitate cu legisla ia în vigoare i transmis de ASFR conform procedurilor proprii. 
În cazul în care dosarul de autorizare a unui vehicul con ine toate declara iile "CE" de verificare 

necesare emise în conformitate cu prevederile H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, ASFR verific  numai:  

a) compatibilitatea tehnic  dintre subsistemele relevante ale vehiculului i integrarea lor în 
condi ii de siguran ; 

b) compatibilitatea tehnic  dintre vehiculul i re eaua în cauz ; 
c) normele na ionale aplicabile punctelor deschise; 
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d) normele na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în STI 
relevante.  

În cazul în care ASFR autorizeaz  un vehicul conform cu STI, se consider  autorizat i tipul de 
vehicul. 

Termenul de acordare, de c tre ASFR, a unei autoriza ii ini iale de punere în func iune pentru 
vehicule conforme cu STI este cel prev zut de H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

Autoriza ia pentru punere în func iune emis  de ASFR pentru un vehicul conform cu STI 
relevante este valabil  în toate statele membre UE atâta timp cât vehiculul feroviar circul  pe re ele  
conforme cu STI, iar autorit ile na ionale de siguran  ale statelor membre consider  c  nu este 
necesar  eliberarea autoriza iei suplimentare pentru punere în func iune. 
 

Autoriza ii suplimentare de punere în func iune 
a vehiculelor conforme cu STI 

 
În cazul vehiculelor conforme cu STI, autorizate ini ial în alte state membre ale Uniunii Europene, 

autorizarea suplimentar  de punere în func iune, de c tre ASFR, prezint  urm toarele aspecte: 
a) pentru vehiculele feroviare care “sunt pe deplin conforme cu STI în ceea ce prive te toate 

aspectele subsistemelor relevante, f r  cazuri specifice i f r  puncte deschise legate strict de 
compatibilitatea tehnic  dintre vehicul i re ea, nu trebuie s  fac  obiectul unei autoriza ii 
suplimentare pentru punerea în func iune atât timp cât circul  în re ele conforme cu STI în alte 
state membre ale Uniunii Europene sau în condi iile specificate în STI corespunz toare” (art. 
23, alin. 1 din H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare),  nu este necesar  
autorizarea suplimentar   pentru punerea în func iune. 

b) pentru vehiculele feroviare care nu se încadreaz  în prevederile punctului a), ASFR decide, 
dup  verificarea dosarului de autorizare, dac  este necesar  eliberarea unei autoriza ii 
suplimentare de punere în func iune. 

Analiza oportunit ii acord rii unei autoriza ii suplimentare de punere în func iune se face de c tre 
ASFR în baza urm toarelor criterii : 

a) compatibilitatea tehnic  dintre vehicul i re eaua na ional , inclusiv normele na ionale 
aplicabile punctelor deschise necesare pentru a asigura aceast  compatibilitate; 

b) normele na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în STI 
relevante.  

Pentru ob inerea autoriza iei suplimentare pentru un vehicul conform cu STI solicitantul depune la 
ASFR un dosar, cu documente in limba romana, care va cuprinde: 

a) cerere pentru ob inerea autoriza iei suplimentare de punere în func iune a vehiculului, care va 
con ine: 

i. denumirea juridic  ; 
ii. acronimul; 

iii. adresa po tal  complet  (strada, codul po tal, ora ul, ara); 
iv. telefon/fax; 
v. adresa e-mail; 

vi. num r na ional de înregistrare la Registrul Comertului; 
vii. cod de înregistrare fiscal; 

viii. informa ii privind persoana de contact : nume, prenume, num r telefon contact, num r fax, 
func ia în cadrul organiza iei, adresa e-mail; 

ix. datele de identificare ale vehiculului; 
x. men iuni referitoare la solicitarea autoriz rii tipului de vehicul, obligatoriu atunci cand se 

autorizeaza primul vehicul se autorizeaza si tipul de vehicul odat  cu autorizarea vehiculului; 
b) copia/copiile documentului/documentelor  care atest  calitatea solicitantului în raport cu 

vehiculul : proprietar, de in tor etc. 
c) documentul/documentele care atest  faptul c  vehiculul a fost autorizat initial pentru punere în 

func iune de un alt stat membru al Uniunii Europenecopia dosarului/dosarelor tehnice care 
a/au înso it declara ia(le) de verificare „CE”/declara ia(le) de conformitate dup  normele 
na ionale în vederea autoriz rii; 

d) copia dosarului tehnic care a insotit declaratia de verificare  “CE”/declaratia de verificare dupa 
normele nationale in vederea autorizarii; 
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e) înregistr ri care s  ateste istoricul între inerii vehiculului i dup  caz, modific rile tehnice 
efectuate dup  autorizare; 

f) documente, eliberate de organismul notificat, din care s  rezulte c , din punct de vedere tehnic 
i opera ional, vehiculul este compatibil cu  infrastructura feroviar  interoperabil  din 

România i instala iile fixe, inclusiv condi iile de mediu, sistemul de alimentare cu energie, 
sistemul de control-comand  i semnalizare, ecartamentul liniilor i gabaritul infrastructurii, 
sarcina maxim  admis  pe osie i alte constrângeri ale re elei de c i ferate din România; 

g) dup  caz, informa ii suplimentare referitoare la: 
iv. analize de risc efectuate în conformitate cu prima metod  comun  de siguran , în situa ia în 

care, în cursul evalu rii, ASFR consider  necesar  evaluarea riscurilor ap rute ca urmare a 
eventualelor modific ri introduse de utilizarea vehiculului, 

v. rezultatele realiz rii de teste pe re ea în conformitate cu prevederile  H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 

vi. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare; 
h) dovada achit rii contravalorii tarifului aferent presta iei efectuate de ASFR, tarif stabilit în 

conformitate cu legisla ia în vigoare i transmis de ASFR conform procedurilor proprii. 
În cazul vagoanelor de marfa, în care solicitantul nu de ine un certificat eliberat în conformitate cu 

REGULAMENTUL (UE) NR. 445/2011 AL COMISIEI din 10 mai 2011 privind un sistem de 
certificare a entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor de marf  i de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 653/2007, sau un certificat de siguran , partea A, dosarul de autorizare va 
con ine i dovada asigur rii între inerii vehiculului de c tre entit i recunoscute i/sau autorizate de un 
stat membru al Uniunii Europene. 

Termenul de acordare, de c tre ASFR, a unei autoriza ii suplimentare de punere în func iune 
pentru vehicule conforme cu STI este cel prev zut de H.G. nr.877/2010, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 
 

Autoriza ia ini ial  de punere în func iune 
pentru vehiculele neconforme cu STI 

 
Dac  la data punerii în func iune un vehicul feroviar nu este conform cu toate STI relevante sau 

dac  face obiectul unei derog ri în conformitate cu art. 9 din H.G. nr.877/2010, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, sau dac  o parte semnificativ  din cerin ele esen iale nu a fost prev zut  în una 
sau mai multe STI, acesta se consider  neconform cu STI. 

Autoriza ia ini ial  pentru vehicule feroviare neconforme cu toate STI relevante în vigoare la data 
solicit rii autoriza iei se acord  de c tre ASFR . 

Pentru autorizarea ini ial  a unui vehicul neconform cu STI,  solicitantul depune la ASFR un dosar 
de autorizare care va cuprinde: 

a) cerere pentru ob inerea autoriza iei de punere în func iune a vehiculului, care va con ine: 
i. denumirea juridic  ; 

ii. acronimul; 
iii. adresa po tal  complet  (strada, codul po tal, ora ul, ara); 
iv. telefon/fax; 
v. adresa e-mail; 

vi. num r na ional de înregistrare la Registrul Comertului; 
vii. cod de înregistrare fiscal; 

viii. informa ii privind persoana de contact : nume, prenume, num r telefon contact, num r fax, 
func ia în cadrul organiza iei, adresa e-mail; 

ix. datele de identificare ale vehiculului; 
x. men iuni referitoare la solicitarea autoriz rii tipului de vehicul, în cazul în care se solicit  

autorizarea tipului de vehicul odat  cu autorizarea vehiculului; 
b) lista subsistemelor structurale care compun vehiculul feroviar; 
c) dup  caz : 

i. declara ia/declara iile de verificare „CE întocmite conform H.G. nr.877/2010, cu modific rile 
i complet rile ulterioare înso it (e) de dosarul(le) tehnic(e) aferent(e) subsistemului(lor) 

component(e) ale vehiculului, în cazul aspectelor tehnice reglementate de o STI, dac  exist  
aceast  situa ie; 
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ii. declara ia/declara iile de verificare dup  normele na ionale notificate în temeiul art. 17 din 
H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare i al art. 8 din Legea nr. 55/2006, 
cu modific rile ulterioare, pentru aspectele tehnice reglementate de normele na ionale 
notificate; 

d) dup  caz, copiile certificatului(lor) de verificare „CE”/certificatului(lor) de verificare dup  
normele na ionale ale organismului desemnat responsabil 

e) dup  caz, informa ii suplimentare referitoare la: 
vii. analize de risc efectuate în conformitate cu prima metod  comun  de siguran , în situa ia în 

care, în cursul evalu rii, ASFR consider  necesar  evaluarea riscurilor ap rute ca urmare a 
modific rilor introduse de utulizarea vehiculului, 

viii. rezultatele realiz rii de teste pe re ea în conformitate cu prevederile  H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 

ix. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare; 
f) dovada achit rii contravalarii tarifului aferent presta iei efectuate de ASFR, tarif stabilit în 

conformitate cu legisla ia în vigoare i transmis de ASFR conform procedurilor proprii. 
Autoriza ia de punere în func iune eliberat  de ASFR pentru vehicule neconforme cu STI nu este 

valabil  decât pe infrastructura feroviar  din România. 
Termenul de acordare, de c tre ASFR, a unei autoriza ii ini iale de punere în func iune pentru 

vehicule neconforme cu STI este cel prev zut de H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 
 

Autoriza ia suplimentar  de punere în func iune 
pentru vehiculele neconforme cu STI 

 
Pentru vehiculele neconforme cu STI se pot solicita autoriza ii suplimentare de punere în func iune 

dac  autorizarea ini ial  a acestora s-a f cut în alte state membre ale Uniunii Europene. 
Nu se consider  necesar  autorizarea vehiculelor care au fost autorizate pentru punere în func iune 

înainte de emiterea H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau a vehiculelor 
autorizate în conformitate cu acorduri interna ionale in special cu RIC sau RIV. 

Pentru ob inerea autoriza iei suplimentare pentru un vehicul neconform cu STI solicitantul depune 
la ASFR un dosar de autorizare care va cuprinde: 

i) cerere pentru ob inerea autoriza iei suplimentare de punere în func iune a vehiculului, care va 
con ine: 

xi. denumirea juridic  ; 
xii. acronimul; 

xiii. adresa po tal  complet  (strada, codul po tal, ora ul, ara); 
xiv. telefon/fax; 
xv. adresa e-mail; 

xvi. num r na ional de înregistrare la Registrul Comertului; 
xvii. cod de înregistrare fiscal; 

xviii. informa ii privind persoana de contact : nume, prenume, num r telefon contact, num r fax, 
func ia în cadrul organiza iei, adresa e-mail; 

xix. datele de identificare ale vehiculului; 
xx.  men iuni referitoare la solicitarea autoriz rii tipului de vehicul  obligatorii cand se autorizeaza 

primul vehicul se autorizeaza si tipul de vehicul odat  cu autorizarea vehiculului;  
j) copia/copiile documentului/documentelor  care atest  calitatea solicitantului în raport cu 

vehiculul : proprietar, de in tor etc. 
k) documentul/documentele care atest  faptul c  vehiculul a fost autorizat initial pentru punere în 

func iune de un alt stat membru al Uniunii Europene 
l) date tehnice referitoare la : între inerea vehiculului, caracteristicile func ionale, procedura de 

colectare a datelor în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date etc.; 
m) înregistr ri care s  ateste istoricul între inerii vehiculului i dup  caz, modific rile tehnice 

efectuate dup  autorizare; 
n) documente, eliberate de organismul notificat, din care s  rezulte c , din punct de vedere tehnic 

i opera ional, vehiculul este compatibil cu  infrastructura feroviar  interoperabil  din 
România i instala iile fixe, inclusiv condi iile de mediu, sistemul de alimentare cu energie, 



 7

sistemul de control-comand  i semnalizare, ecartamentul liniilor i gabaritul infrastructurii, 
sarcina maxim  admis  pe osie i alte constrângeri ale re elei de c i ferate din România; 

o) dup  caz, informa ii suplimentare referitoare la: 
x. analize de risc efectuate în conformitate cu prima metod  comun  de siguran , în situa ia în 

care, în cursul evalu rii, ASFR consider  necesar  evaluarea riscurilor ap rute ca urmare a 
eventualelor modific ri introduse de utilizarea vehiculului, 

xi. rezultatele realiz rii de teste pe re ea în conformitate cu prevederile  H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 

xii. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare; 
p) dovada achit rii contravalarii tarifului aferent presta iei efectuate de ASFR, tarif stabilit în 

conformitate cu legisla ia în vigoare i transmis de ASFR conform procedurilor proprii. 
Termenul de acordare, de c tre ASFR, a unei autoriza ii suplimentare de punere în func iune 

pentru vehicule neconforme cu STI este cel prev zut de H.G. nr.877/2010, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 
 

Autorizarea unor tipuri de vehicule 
  
La autorizarea unui vehicul de c tre ASFR se autorizeaza implicit i tipul de vehicul. 
În cazul în care un vehicul solicitat pentru autorizare de punere în func iune este conform cu un tip 

de vehicul deja autorizat în România, ASFR va autoriza vehiculul în cauz  în urm toarele condi ii : 
a) prezentarea, de c tre solicitant, a unei declara ii de conformitate cu tipul autorizat, declara ie 

întocmit  în conformitate cu modelul adoptat de Comisia European  ( Regulamentul (UE) nr. 
201/2011 al Comisiei din 1 martie 2011 privind modelul de declara ie de conformitate cu un 
tip autorizat de vehicul feroviar) i care va respecta : 

i. procedurile de verificare a STI relevante, în cazul vehiculelor conforme cu STI; 
ii. procedurile de verificare stabilite in Anexa nr. II la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului 

European i a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea 
produselor i de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, în cazul vehiculelor 
neconforme cu STI; 

iii. orice alt  procedur  de verificare adoptat  de Comisia European ; 
b) f r  efectuarea de verific ri suplimentare de c tre ASFR. 
Modificarea dispozi iilor con inute de STI relevante i/sau modificarea normelor na ionale în baza 

c rora a fost autorizat un vehicul, atrage dup  sine reînnoirea autoriza iilor de tip acordate de c tre 
ASFR. 

În cazul în care solicitantul cere ASFR autorizarea subsistemelor structurale componente ale 
vehiculului, acesta va specifica în cererea depus  i autorizarea tipului de vehicul. 
Pentru ob inerea autoriza iei ini iale de punere în func iune a unui tip de vehicul feroviar nou 
construit, reînnoit sau modernizat solicitantul va depune la ASFR dosarul de autorizare care va 
cuprinde: 
a) cerere pentru ob inerea autoriza iei de punere în func iune a vehiculului, care va con ine: 
xi. denumirea juridic  ; 
xii. acronimul; 
xiii. adresa po tal  complet  (strada, codul po tal, ora ul, ara); 
xiv. telefon/fax; 
xv. adresa e-mail; 
xvi. num r na ional de înregistrare; 
xvii. cod de înregistrare fiscal; 
xviii. informa ii privind persoana de contact : nume, prenume, num r telefon contact, num r fax, 
func ia în cadrul organiza iei, adresa e-mail; 
xix. datele de identificare ale vehiculului, inclusiv copia documentului de identificare a 
vehiculului feroviar; 
xx. lista parametrilor op ionali care se vor trece în anexa la autoriza ia de tip; 
b) lista subsistemelor structurale care compun vehiculul feroviar; 
c) declara ia/declara iile de verificare „CE”/ declara ia/declara iile de verificare dup  normele 
na ionale aferente întocmite conform H.G. nr.877/2010, cu modific rile i complet rile 
ulterioare înso it (e) de dosarul(le) tehnic(e) aferent(e) subsistemului(lor) component(e) ale 
vehiculului; 
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d) copiile certificatului(lor) de verificare „CE”/certificatului(lor) de verificare dup  normele 
na ionale ale organismului notificat responsabil; 
e) dup  caz, informa ii suplimentare referitoare la: 
xiii. analize de risc efectuate în conformitate cu prima metod  comun  de siguran , în situa ia în 
care, în cursul evalu rii, ASFR consider  necesar  evaluarea riscurilor ap rute ca urmare a 
modific rilor introduse de utilizarea vehiculului, 
xiv. rezultatele realiz rii de teste pe re ea în conformitate cu prevederile H.G. nr.877/2010, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 
xv. alte documente solicitate de c tre ASFR pentru evaluare; 
f) dovada achit rii contravalorii tarifului aferent presta iei efectuate de ASFR, tarif stabilit în 
conformitate cu legisla ia în vigoare i transmis de ASFR conform procedurilor proprii. 
Pentru vehiculele conforme cu STI/neconforme cu STI pentru care au fost emise declara iile 
„CE” de verificare i/sau declara ii de conformitate cu normele na ionale, ASFR va verifica: 
a) compatibilitatea tehnic  dintre subsistemele relevante ale vehiculelor i integrarea lor în 
condi ii de siguran , 
b) compatibilitatea tehnic  dintre vehicule i infrastructura feroviar  interoperabil  din 
România, 
c) normele tehnice na ionale aplicabile punctelor deschise din STI, 
d) normele tehnice na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în 
STI relevante, 
e) normele tehnice na ionale obligatorii 

Dup  efectuarea verific rilor enumerate anterior ASFR va elibera p r ii 
contractante/produc torului autoriza ia de tip, f r  alte verific ri suplimentare. 

La eliberarea autoriza iei pentru punere în func iune a tipului de vehicul feroviar, ASFR va 
atribui un cod de identificare alfanumeric fiec rui tip vehicul feroviar autorizat denumit Num r 
European de Identificare (NEI), în conformitate cu Decizia Comisiei 2011/107/UE, anexa, apendice 2. 
  În cazul în care se modific  dispozi iile relevante ale STI aplicabile i normele na ionale pe 
baza c rora un tip de vehicul a fost autorizat, ASFR decide dac  autoriza iile de tip acordate deja 
r mân valabile sau trebuie reînnoite pe baza criteriilor stabilite de normele modificate i va notifica în 
acest sens de in torul autoriza iei de tip. 

      Reînnoirea autoriza iei de tip nu afecteaz  autoriza iile de vehicule acordate deja pe baza 
tipurilor autorizate anterior. 

     În cazul în care solicitantul cere o autoriza ie de tip în mai multe state membre ale Uniunii 
Europene în acela i timp, ASFR coopereaz  cu autorit ile na ionale de siguran  implicate pentru 
simplificarea procedurilor i reducerea eforturilor administrative. 

 
ASFR poate acorda autoriza ii pentru punere în func iune pentru o serie de vehicule, în acest scop 

informând solicitantul cu privire la procedura care trebuie urmat , dup  caz. 
 

Operatorii economici c rora ASFR le-a emis autoriza ie de punere în func iune pentru un tip 
de vehicul, în cazul în care vor trece la fabrica ia unuia sau a mai multor vehicule de acela i tip cu cel 
autorizat, vor parcurge urm toarele etape: 
- emiterea, de c tre solicitant, a declara iei de conformitate cu tipul deja autorizat, a vehiculului 
(vehiculelor), dup  STI; 
- depunerea la ASFR a unei cereri de autorizare a vehiculului (vehiculelor) înso it  de declara ia 
(declara iile) de conformitate cu tipul deja autorizat, a vehiculului (vehiculelor), dup  STI; 

Con inutul cererii de autorizare va fi cel prezentat în GHID la rubrica Autorizarea de punere în 
func iune a vehiculelor conforme cu STI sau la rubrica Autorizarea de punere în func iune a 
vehiculelor neconforme cu STI. 

    Reglement rile privind tarifarea presta iilor efectuate de ASFR r mân cele valabile pentru 
autorizarea de punere în func iune a vehiculelor feroviare. 
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Etape privind autorizarea pentru punere în func iune vehicul feroviar - de tip 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. În cazul construirii de noi vehicule, a doua etap  este cea de verificare a cerin elor esen iale. 
2. În cazul în care nu se aplic  STI se solicit  autorizarea vehiculului neconform cu STI în 

baza normelor notificate tehnice de referin  – NNTR corespunz toare parametrilor vehiculului.  
    În acest caz documentele emise de c tre ONFR ca organism desemnat la nivel na ional 

pentru aplicarea NNTR în baza procedurii de verificare similar  cu “CE” (anexa 5, pct 2. din HG nr. 
877/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare) nu con in sintagma “CE”. 

3. Pentru toate elementele constitutive de interoperabilitate sau piesele componente  utilizate la 
vehiculele care fac obiectul nou construirii, moderniz rii sau reînnoirii se va solicita aplicarea de c tre 
ONFR a procedurii de evaluare a conformit ii (art 11. pct (2) din HG nr. 877/2010 cu modific rile i 
complet rile ulterioare) în urma c reia produc torul va emite declara ia de conformitate “CE” (art 11. 
pct (1). din HG nr. 877/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare) sau în baza NNTR. 
 
 
 

1. Depunerea la Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  – ASFR a unui dosar cu 
descrierea general  a activit ii de construire, modernizare sau reînnoire (parametrii tehnici, 
utiliz ri preconizate, asigurarea mentenan ei) cu respectarea cerin elor din STI relevant  în 
vederea lu rii deciziei de punere în func iune (conform art. 20 din  HG nr. 877/2010 cu 
modific rile i complet rile ulterioare) 
 

7. Întocmirea i depunerea la ASFR a dosarului de autorizare de punere în func iune a 
vehiculului (primul vehicul autorizat se consider  i de tip) conform art.26 din HG nr. 877/2010)  
respectiv conform Anexa 6. pct 2.6 din HG nr. 877/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare 

2. Analiza documentelor depuse în 
vederea lu rii deciziei de autorizare 

5. Selectarea, prin cerere scris , a organismului notificat respectiv ONFR, în vederea 
aplic rii procedurii de verificare “CE” pentru evaluarea conformit ii cu STI a vehiculului sau a 
p r ilor acestuia supuse moderniz rii sau reînnoirii. 
Încheiere contract de presta ii specifice, (tarife conf. OMT 2180/2012), pentru:   
      * aplicarea procedurii de verificare “CE” conf art. 18. pct (1) i (2) din  HG 877/2010 cu 
modific rile i complet rile ulterioare  
      * întocmire dosar tehnic conf art. 18. pct (3) i Anexa 6. pct 2.4 din  HG 877/2010 cu 
modific rile i complet rile ulterioare 
      * emiterea certificatului de verificare “CE” conf Anexa 6. pct 2.3.1 din  HG 877/2010 cu 
modific rile i complet rile ulterioare 
  

8. Emiterea de c tre ASFR a autoriza iei de punere în func iune pentru noul tip de vehicul 
 

4. Avizarea solicitantului asupra 
obligativit ii autoriza rii de punere în 
func iune 
 

6. Emiterea de c tre solicitant (în baza documentelor de la pct 5) a declara iei de verificare 
“CE” conform Anexa nr. 5 i Anexa 6. pct 2.3.1 din HG nr.877/2010 cu modific rile i 
complet rile ulterioare 

Documente 
neconforme sau 

Documente 
conforme  

3. Decizia ASFR privind 
obligativitatea ob inerii autoriza iei de 
punere în func iune 
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Autorizarea pentru punere în func iune vehicul (vehicule) feroviar (feroviare) 

conform (conforme) cu un tip deja autorizat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Depunerea la ASFR a solicit rii de autorizare a vehiculului (vehiculelor), conforme cu 
tipul deja autorizat, împreun  cu declara ia de conformitate “CE” a vehiculului (vehiculelor), 
conform (conforme) cu tipul deja autorizat, conf. Anexa nr. 5 i Anexa 6. pct 2.3.1 din HG 
nr.877/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare 

 

1. Emiterea de c tre solicitant a declara iei de conformitate “CE” a vehiculului 
(vehiculelor), conform (conforme) cu tipul deja autorizat, conf. Anexa nr. 5 i Anexa 6. pct 2.3.1 
din HG nr.877/2010 cu modific rile i complet rile ulterioare 
 

3. Analiza documentelor depuse în 
vederea lu rii deciziei de autorizare 
pentru punere în func iune a vehiculului 
(vehiculelor feroviare) conforme cu tipul 
deja autorizat. 

          5. Avizarea solicitantului asupra 
emiterii autoriza iei (autoriza iilor) de 
punere în func iune pentru vehiculul 
(vehiculele) conform (conforme) cu tipul 
deja autorizat. 
 

Documente 
neconforme sau 

Documente 
conforme  

4. Decizia ASFR privind emiterea  
autoriza iei (autoriza iilor) de punere în 
func iune pentru vehiculul (vehiculele) 
conform (conforme) cu tipul deja 
autorizat. 
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Exemple de neconformit i majore i minore,  
ce conduc la neeliberarea Autoriza iei de punere în func iune a vehiculelor  feroviare 

  
  

MAJORE 

conduc la 
respingerea 
solicit rii de 
autorizare de punere 
în func iune vehicul 
feroviar 

- nedepunerea de c tre solicitant la ASFR a dosarului tehnic pentru 
autorizarea de punere în func iune a vehiculelor feroviare; 
 
- lipsa din dosarul tehnic a certificatului de verificare a vehiculului 
feroviar întocmit de NoBo (organismul notificat); 
 
- lipsa din dosarul tehnic a planului de mentenan  întocmit de 
solicitant; 
 
- nedepunerea, de c tre solicitat, a declara iei de verificare a 
vehiculului feroviar; 
 
- neprezentarea  de c tre solicitant a raportului de evaluare a riscului 
privitoare la vehiculul feroviar ce urmeaz  a fi pus în func iune; 
 
- neprezentarea  de c tre solicitant, în scopul stabilirii de c tre ASFR 
a oportunit ii autoriz rii de punere în func iune a vehiculului 
feroviar, a documentelor din care s  rezulte modific rile survenite la 
vehiculele feroviare în cazul moderniz rilor sau reînnoirilor. 
 

MINORE 

conduc la acceptarea 
solicit rii de 
autorizare de punere 
în func iune vehicul 
feroviar cu obliga ia 
din partea 
solicitantului a 
remedierii urgente a 
neconformit ilor 
semnalate de ASFR 

- solicitarea pentru autorizare vehicul feroviar nu con ine datele de 
identificare ale solicitantului (adres , fax, localitate, CUI, etc.);  
 
- solicitarea pentru autorizare vehicul feroviar nu con ine datele de 
identificare ale persoanei de contact din partea solicitantului; 
 
- documentele depuse la ASFR pentru autorizarea de punere în 
func iune a vehiculelor feroviare con in vicii de completare (date 
incomplete, pagini ilizibile, etc.) 
 

 


