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GHID DE OB INERE A AUTORIZA IEI DE PUNERE IN FUNC IUNE 
(APF) A LINIILOR FERATE INDUSTRIALE (LFI) 

 
 
 1.      GENERALIT I 
 
1.1. Autoriza ia  de  punere în  func iune  linii  ferate  industriale (APF – LFI) este    
documentul  care   atest    faptul  c    liniile   ferate   industriale  nou   construite   sau 
modernizate  satisfac   integral  cerin ele   tehnice  i   parametrii  proiecta i  necesari 
exploat rii în condi ii de siguran , conform reglement rilor specifice în vigoare. 
 
1.2. Autoriza ia de punere în  func iune (APF) se  acord  la cerere, unei  persoane 
juridice române sau unui grup de persoane juridice înregistrate în România, cu capital 
de stat i / sau privat, care dore te s   ob in  o  autoriza ie de  punere în  func iune a 
liniilor ferate industriale de inute, cu sau f  acces la infrastructura feroviar  public , 
dup   executarea  lucr rilor de  construire  sau  modernizare la  acestea în  vederea 
exploat rii. 
 

2.   DEFINI II  I  PRESCURT RI   
 
2.1 .   Defini ii                                                                                                                                                   
          Punere în func iune–toate opera iunile prin care o linie ferat  industrial  (LFI)    
        este adus   în starea de  func ionare  proiectat i poate fi exploatat  în condi ii   
        de siguran .  
(1) Autoriza ia pentru punere în func iune linii ferate industriale (APFLFI) – 

documentul care atest  faptul c  liniile ferate industriale nou construite sau  
modernizate satisfac integral cerin ele tehnice i parametrii proiecta i necesari 
exploat rii în condi ii de siguran , conform reglement rilor specifice în vigoare. 

(2) Linii ferate industriale (LFI) – liniile pe care se desf oar  opera iuni de 
transport sau manevr  feroviar  precum i servicii conexe sau adiacente 
acestora, linii care nu sunt administrate de Compania Na ional  de C i Ferate 
„CFR”-S.A.  

(3) Solicitant (pentru acordare autoriza ie pentru punere în func iune linii ferate 
industriale) – persoana juridic  român  sau grup de persoane juridice 
înregistrate în România, cu capital de stat i/sau privat, care dore te s  ob in  o 
autoriza ie de punere în func iune a liniilor ferate industriale de inute, cu sau 

 acces la infrastructura feroviar  public , dup  executarea lucr rilor de 
construire sau modernizare la acestea în vederea exploat rii, fie c  este 
proprietarul acestora, fie c  are dreptul de exploatare asupra lor. 

(4) Modernizare - orice lucrare major  de modificare a unei linii ferate industriale 
sau a unei p i din LFI care îmbun te performan ele generale ale LFI, 
inclusiv lucr rile de reabilitare.   

(5) Responsabil de dosar – persoana desemnat  din cadrul Serviciului 
Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale c reia i se repartizeaz  
cererea i dosarul de autorizare pentru punere în func iune linii ferate 
industriale. 

(6) Mentenan  – verific rile, între inerea, recondi ion rile i repara iile necesare 
în scopul men inerii LFI în stare de func ionare la parametrii proiecta i. 
  

   



 2

 
 2.2.   Prescurt ri 
 

AFER - Autoritatea Feroviar  Român  
ASFR - Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  
SAPFSS - Serviciul Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale 
APF - Autoriza ie punere în func iune  
LFI – linii ferate industriale 
CFPP – Control Financiar Preventiv Propriu 
RTE – Regulament Tehnic de Exploatare 
AE – Autoriza ie de Exploatare  
AFF – Autoriza ie de Furnizor Feroviar 
AT – Agrement Tehnic  
 

3.     DOCUMENTE  DE  REFERIN  
 

(1) OG nr.60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea, între inerea, 
repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de CNCF     
„ CFR ” SA. 

(2) HG nr.2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr. 60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea, 
între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele 
administrate de CNCF „ CFR ” SA. 

(3) OMTCT  nr.880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor 
OG nr.60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea, între inerea, 
repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de CNCF     
„ CFR ”  SA. 

  (4)    OMTI  443 / 2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere       
     în func iune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate. 

 
4.               DESCRIEREA  GHIDULUI DE OB INERE A APF – LFI  

 
Generalit i: 
        Autoriza ia de punere în func iune linii ferate industriale APF – LFI, cu sau f  

acces la  infrastructura  feroviar   public , nou construite  sau modernizate se acord  
la cererea solicitantului în condi iile  stabilite în prezentul  ghid. Este un  document cu 
regim special, nominal i netransmisibil. Se acord  de c tre  Autoritatea de Siguran  
Feroviar  Român –ASFR, prin Serviciul Autorizare Punere în Func iune  Subsisteme 
Structurale – SAPFSS – ASFR – AFER. 

 
            Pentru ob inerea APF – LFI, solicitantul trebuie s  depun  la Autoritatea   
de Siguran a  Feroviar   Român  – ASFR,  prin  Serviciul  Autorizare Punere  în 
Func iune Subsisteme Structurale – SAPFSS  un  dosar  cuprinzând  urm toarele 
documente: 
 
- Opis cu documentele con inute; 
- Cerere pentru ob inerea APF – LFI, din care s  rezulte: denumirea persoanei juridice   

solicitante, adresa solicitantului, num rul i datele de identificare ale LFI pentru care 
se solicit  APF, tipul de lucrare efectuat  la LFI (construc ie sau modernizare), 
numele i prenumele persoanei împuternicite în rela ia cu ASFR precum i num rul 
de telefon la care poate fi contactat , o copie  a certificatului de înregistrare la Oficiul 
Na ional al Registrului Comer ului; 

- Documente care atest  calitatea de de in tor a solicitantului pentru LFI pentru care   
  se solicit  APF ( de inerea în proprietate, cu chirie sau sub alt  form  legal ); 



 3

- Avizul emis de AFER pentru construirea sau modernizarea LFI; 
- Avizul emis de Compania Na ional  C i Ferate „ CFR ” SA pentru construirea sau   
   modificarea LFI; 
- Acordul Ministerului Transporturilor i Infrastructurii privind lucr rile la LFI, conform   
   OMTCT nr. 880/2005; 
- Autoriza ia de  construire  CFR – definitiv  emis  de CNCF „ CFR ” SA – Structura   
  Teritoriala  pe raza  c reia exist   LFI, care  con ine  condi iile în  care  se  execut    
   lucr rile solicitate conform reglement rilor specifice în vigoare; 
- Contractul de execu ie a lucr rilor la LFI cu un agent economic care de ine AFF si AT   
  eliberate de AFER, pentru lucr rile executate, conform OMT nr. 290/2000; 
- Caiet de Sarcini întocmit de proiectant, avizat AFER i aprobat de CNCF „ CFR ” SA; 
- Referatul  de  prezentare,  întocmit  de  proiectant,  privind  modul   în  care  au  fost    
  executate lucr rile conform proiectului aprobat; 
- Procesul verbal de recep ie i recep ia final , la terminarea  lucr rilor, semnat de   
  proiectant, beneficiar i constructor, inclusiv procesele verbale de recep ie tehnic    
  pentru fazele determinante; 
- Procesul verbal de predare–primire la terminarea lucr rilor, încheiat între solicitant i   
  structura teritorial  CN CF „CFR” SA i/sau de in torii LFI din amonte pentru aparatul   
  de cale de leg tur ; 
- Declara ia de conformitate întocmit  de executantul lucr rii, conform HG nr.1022 din     
  2002  i vizat  AFER, conform  OMT nr. 290/2000; 
- Dovada  asigur rii  mentenan ei   LFI de c tre un agent economic care  de ine AFF i   
  AT, se face printr-un contract de între inere pentru acest tip de serviciu feroviar critic. 
 

   eful   SAPFSS   nominalizeaz   un  responsabil  de   dosar,  responsabil  care  va     
   evalua   documentele   din   dosarul  de   autorizare  i  va r spunde  de  finalizarea   
   acestuia. Responsabilul de  dosar înregistreaz   cererea  de APF – LFI în Registrul   
   de  documente intrare – ie ire, cod FPGS 1-1, ia la  cuno tin  de con inutul cererii    
   solicitantului i preia dosarul. 

 
4.1.   Evaluarea documentelor din dosarul de autorizare 
 
(1) Responsabilul de dosar verific i analizeaz  documentele din dosarul de 

autorizare în termen de maxim 5 zile lucr toare de la nominalizarea ca 
responsabil de dosar.   

(2) Dac  se constat  documente lips  din dosar i/sau neconformit i/neclarit i în 
con inutul documentelor din dosarul de autorizare,  responsabilul de dosar 
comunic  în scris solicitantului în maxim 10 zile lucr toare de la primirea 
dosarului de autorizare, completarea acestuia i/sau clarificarea documentelor 
precizate care se va face de c tre solicitant în termen de maxim 15 zile 
lucr toare de la transmiterea notific rii (comunic rii) de c tre ASFR. 

(3) Dac  dosarul de autorizare nu se completeaz  cu documentele solicitate în 
termen de 20 de zile de la transmiterea notific rii/comunic rii, dosarul de 
autorizare este considerat respins iar responsabilul de dosar va întocmi 
referatul de neacordare APF – LFI în termen de 30 de zile de la depunerea 
cererii i a dosarului de autorizare prin care propune i motiveaz  respingerea 
acestuia. Referatul de neacordare APF – LFI este semnat de responsabilul de 
dosar, ef SAPFS, avizat de ef departament, aprobat de Director ASFR i se 
va ata a dosarului de autorizare. 
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(4) Responsabilul de dosar va transmite solicitantului, în baza referatului de 
neacordare, o comunicare scris  semnat  de Director ASFR în care se 
precizeaz  decizia motivat  de  respingere a dosarului de autorizare.  

(5) În cazul în care dosarul de autorizare este complet/a fost completat cu 
documentele precizate anterior, responsabilul de dosar va întocmi Nota 
justificativ  privind tarifarea activit ii de acordare i emitere a APF – LFI i actul 
de în tiin are (fax) c tre solicitant (model formular–anexa 2) prin care comunic  
tariful aferent activit ii ASFR pentru acordarea i emiterea APF – LFI, 
confirmarea perioadei de desf urare a ac iunii de evaluare a LFI i solicitarea 
transmiterii la nr. de fax precizat a dovezii achit rii tarifului. 

(6) Responsabilul de dosar completeaz  dosarul de autorizare acceptat, cu dovada 
achit rii de c tre solicitant a tarifului aferent activit ii ASFR pentru acordarea 
APF – LFI. 

(7) Dup  primirea copiei ordinului de plat , responsabilul de dosar va întocmi actele 
necesare în vederea ac iunii de evaluare pe teren a LFI în vederea acord rii 
APF – LFI (model formular–anexa 3). 

(8) Responsabilul de dosar are obliga ia s  completeze dosarul de autorizare cu 
toate documentele referitoare la APF – LFI emise ulterior cererii de autorizare, 
inclusiv coresponden a cu solicitantul. 

 
4.2. Ac iunea de evaluare pe teren a LFI în vederea acord rii APF 
 

Comisia desemnat  pentru efectuarea ac iunii de evaluare r spunde de  
evaluarea efectiv i real  a LFI pe teren, împreun  cu solicitantul (sau 
reprezentantul împuternicit al acestuia) i executantul lucr rilor de construire 
sau  modernizare LFI. 
Evaluarea are ca scop verificarea conformit ii documentelor cuprinse în 
dosarul de autorizare cu situa ia existent  pe teren. 
La încheierea ac iunii de evaluare pe teren responsabilul de dosar întocme te 
un Raport al ac iunii de evaluare a LFI în vederea acord rii APF, în care se 
specific  urm toarele: 

 -denumirea solicitantului; 
 -documentele de referin ; 
 -membrii comisiei de evaluare (reprezentan ii ASFR i reprezentan ii   
  solicitantului); 
 -perioada în care s-a desf urat ac iunea de evaluare; 
 -constat rile comisiei privind: 

 - documentele dosarului de autorizare; 
 - lucr rile executate; 

                       -neconformit i i/sau observa ii privind examinarea documentelor din    
                        dosarul de autorizare i verificarea lor cu situa ia de pe teren; 
                       -concluzii; 
             -semn turile membrilor comisiei de evaluare. 

Raportul ac iunii de evaluare se întocme te în 2 exemplare (1 ex. la SAPFSS i 
1 ex. la solicitant),  se semneaz  de c tre comisia de evaluare alc tuit  din 
reprezentan ii ASFR i ai solicitantului (se aplic tampila solicitantului) i are 
num r de înregistrare de la SAPFSS i de la solicitant. 
Atunci când sunt  îndeplinite condi iile pentru acordarea APF – LFI comisia 
propune acordarea autoriza iei i consemneaz  acest lucru în Raportul ac iunii 
de evaluare. 
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În cazul în care se constat  unele neconformit i în ceea ce prive te execu ia 
lucr rilor, acestea vor fi consemnate în Raportul ac iunii de evaluare, acordarea 
APF – LFI fiind condi ionat  de eliminarea lor prin preciz rile cuprinse la rubrica 
concluzii. 
Dac  eliminarea neconformit ilor constatate  necesit  o nou  evaluare pe 
teren, aceasta va fi efectuat  la comunicarea solicitantului în cel mult 15 zile 
lucr toare. 
Ac iunea de reevaluare se finalizeaz  printr-un raport de reevaluare, semnat de 

tre comisia de evaluare ini ial , în care se consemneaz  numai modul de 
eliminare / neeliminare a neconformit ilor. 
Atunci când nu sunt îndeplinite condi iile pentru acordarea APF – LFI comisia 
propune neacordarea autoriza iei i consemneaz  acest lucru în Raportul 
ac iunii de evaluare, dup  care responsabilul de dosar notific  solicitantului 
decizia motivat  de neacordare a APF – LFI, sub semn tura Directorului ASFR. 
Orice decizie motivat  privind neacordarea APFLFI poate fi contestat  de c tre 
solicitant în termen de  5 zile i se solu ioneaz  de c tre AFER în termen de 30 
de zile lucr toare. 
 

4.3. Emiterea  APF – LFI 
 

Atunci când concluzia comisiei de evaluare/reevaluare este aceea c  sunt 
îndeplinite condi iile pentru acordarea APF – LFI, responsabilul de dosar va 
întocmi Referatul de acordare APF – LFI. Referatul de acordare APFLFI, 
semnat de c tre responsabilul de dosar, se prezint efului SAPFSS spre 
semnare i este înso it de Dosarul de autorizare i de Raportul ac iunii de 
evaluare. 
Referatul de acordare APF – LFI dup  semnarea de c tre eful SAPFSS, se 
înainteaz  spre avizare efului de  Departament i spre aprobare Directorului 
ASFR. 
Dup  aprobarea Referatului de acordare APF – LFI, responsabilul de dosar 
completeaz  rubricile corespunz toare din  Registrul de eviden   APF – LFI  i 
stabile te num rul autoriza iei în ordinea înscrierii în registru i data emiterii. 
Responsabilul de dosar emite  APF – LFI în  2 exemplare pe carton alb, (model 
formular anexa 1), pe exemplarul care va r mâne la ASFR se înscrie în partea 
stânga - jos, textul:  „ exemplar ASFR ”. 
Dup  primirea celor 2 exemplare ale APFLFI semnate de c tre directorul ASFR 
i tampilate, responsabilul de dosar aplic  timbru sec pe fiecare exemplar. 

  
4.4. Eliberarea APF – LFI 
 
        Dup  aplicarea timbrului sec pe formularele APF – LFI  responsabilul de  dosar    
        anun  solicitantul ( sau reprezentantul legal al acestuia ) c  poate  ridica  APF    
        – LFI de la SAPFSS. 
        Responsabilul de  dosar  elibereaz  APF – LFI solicitantului, sub semn tur  în    
        Registrul de eviden  APF – LFI cu men ionarea datei.  
        APF – LFI   este   valabil    pân   la   prima  modernizare  a   LFI,  dar  f   s  
        dep easc  durata normal  de func ionare a LFI conform reglement rilor. 
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5.                   Modele formulare 
                                                                                                        Anexa 1 – Model formular 
 
                     T.S. 

                                                           
 

                                                             ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

 AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
   AUTORITATEA DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  – ASFR 

 

                    AUTORIZA IE 
DE PUNERE ÎN FUNC IUNE 

 
                                             Seria APF LFI  Nr.  

 
 

     În conformitate cu prevederile art.9 alin.(5) din anexa la Hot rârea Guvernului 
nr.2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonan ei Guvernului nr.60/2004 privind reglement rile referitoare la construirea, 
între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât cele administrate de 
Compania Na ional  de C i Ferate „C.F.R.” – S.A., a prevederilor OMTI nr. 443/2011 
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în func iune a liniilor 
ferate industriale nou-construite sau modernizate i în baza dosarului de autorizare 
depus împreun  cu  cererea de autorizare nr. .................. din data de ........... de c tre 
solicitantul ........... cu sediul în ................., înregistrat la Oficiul Na ional al Registrului 
Comer ului  sub nr. J ..........., CIF RO.................., 
 
       AUTORITATEA DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  – ASFR 
 

                                                             autorizeaz   
            punerea în func iune a liniei ferate industriale 
construite/modernizate................................ cu acces la infrastructura feroviar  
public  – Sta ia CFR .......................... 

Prezenta autoriza ie este valabil  pe toat  durata normal  de func ionare a LFI 
stabilit  cu  condi ia men inerii cerin elor impuse de reglement rile specifice în 
vigoare sau pân  la prima modernizare a LFI.  
 
       Data eliber rii :   
 

DIRECTOR   
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                                                              (verso autoriza iei) 
 
 
 

Posesorul autoriza iei are urmatoarele obliga ii: 
 

  solicite Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român -ASFR o 
nou  APFLFI cu ocazia moderniz rii LFI; 

  permit  accesul vehiculelor feroviare pentru de in torii de 
LFI din amonte, conform reglement rilor specifice în vigoare; 

  permit  exercitarea controlului i inspec iei de stat 
personalului posesor al legitima iei speciale de control i 
inspec ie de stat; 

 
 
 

       Posesorul autoriza iei are urmatoarele drepturi: 
 

  solicite Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
aprobarea Regulamentului tehnic de exploatare (RTE) a LFI; 

  solicite Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român -ASFR 
ob inerea autoriza iei de exploatare (AE) pentru LFI, dup  
aprobarea RTE-ului; 

  s  încheie contract de exploatare a LFI cu Compania 
Na ional  de C i Ferate „CFR”-SA.  
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                                                                                                     Anexa 2 – Model formular 
 
 

AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  – AFER 
AUTORITATEA DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  – ASFR 

Calea Grivi ei nr. 393, sector 1, BUCURE TI, 
 Tel : 021/3077960, fax: 021/3076816 

 
 
 

                                                                                 
 
                                           C tre : ...................................................... 
 
      
 
               Urmare cererii (denumirea solicitantului) cu nr. .......... din .............. înregistrat  

la AFER cu nr. .............., prin care se solicit  acordarea autoriza iei de punere în 
func iune a liniei ferate industriale ............................... în calitate de de in tor, urmare a 
construirii/moderniz rii, v  transmitem decizia de demarare a ac iunii de evaluare a 
liniei ferate industriale. 

  Autoriza ia de punere în func iune a liniei ferate industriale se acord  în 
conformitate cu prevederile art.9 (5) din HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004 privind reglement rile 
referitoare la construirea, între inerea, repararea i exploatarea c ilor ferate, altele decât 
cele administrate de CNCF „C.F.R.” – S.A. i ale prevederilor OMTI nr. 443/2011. 

   Pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune solicitate, este necesar s  
achita i la AFER tariful corespunz tor, în valoare de .......... Euro, la care se adaug  
TVA. 

  Tariful se achit  în lei la cursul de schimb valutar al BNR, valabil la data 
efectu rii pl ii, la Trezoreria operativ  Sector 1 Bucure ti - cod …………………. 
cont IBAN AFER: …………………………….., CUI …………………... 
            Dup  achitarea tarifului, v  rug m s  ne transmite i la num rul de fax : 

021/307.68.16  o copie a ordinului de plat . 
 Ac iunea de evaluare a liniei ferate industriale în vederea acord rii autoriza iei 
de punere în func iune se va desf ura pe teren în perioada .............care a fost stabilit  
de comun acord cu dvs. Solicit m la aceast  ac iune de evaluare prezen a 
reprezentan ilor proiectantului i executantului lucr rilor, precum i prezentarea 
documentelor i documenta iei tehnice în original.     

                                                                             
                                                                       DIRECTOR      
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                                                                                                           Anexa 3 – Model formular  
 
 AUTORITATEA FEROVIAR  ROMÂN  - AFER 
 AUTORITATEA DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  - ASFR 
 Serviciul Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale  
 Nr.: cod serviciu/nr.înregistrare/ziua/luna/anul  
 
 
 
 

                                                                                                           APROBAT  
                                                                                                           DIRECTOR ASFR 

                            AVIZAT 
             ef  DEPARTAMENT ASFR  
 
                                                                                                                                                               
 

 
NOT  

 
 
            Ca urmare a cererii    (denumirea solicitantului) cu nr. ......din data .........., înregistrat  la 

AFER cu nr. ........, ASFR cu nr. ........., SAPFSS cu nr. ......., prin care se solicit  acordarea 
autoriza iei de punere în func iune a liniei ferate industriale ................... nou 
construite/modernizate, în calitate de de in tor, v  rug m s  aproba i urm toarele: 

 
1)  constituirea unei Comisii din cadrul ASFR – SAPFSS i SLFI pentru ac iunea de 

evaluare a liniei ferate industriale ................................... , format  din urm torii membrii: 
-  ............................. IS – SAPFSS  

 
-  ............................. IS – SLFI  

 
2) desf urarea ac iunii de evaluare a liniei ferate industriale în vederea acord rii 
autoriza iei de punere în func iune în perioada ...............  

 
 
 
 

EF SERVICIU SAPFSS 
 

 
 
 
 
 
                                                                          
            ÎNTOCMIT 
       Responsabil de dosar                                                                                                                             
 
 
 


