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1. PREFA  

 

Strategia Uniunii Europene în domeniul transporturilor, noua propunere a Comisiei 
Europene privind instituirea mecanismului Conectarea Europei, împreun  cu normele în vigoare 
legate de coridoarele pan-europene de transport, au ca obiectiv dezvoltarea capacit ii sistemului 
de transport feroviar transeuropean. Aceste aspecte sunt stipulate în legisla ia specific  european . 
Eficien a tehnic  i economic , precum i atractivitatea sistemului de transport feroviar pentru 
beneficiari în condi iile concuren ei modale, pot fi îndeplinite integral, doar ca urmare a 
demersurilor de eliminare a obstacolelor de ordin tehnic, administrativ i juridic între statele 
membre. Aceste obstacole pot împiedic  în prezent accesul noilor actori din acest domeniu pe 
pie ele feroviare europene. Eliminarea barierelor, sc derea costurilor administrative ale 
companiilor feroviare i facilitarea intr rii pe pia  a unor noi operatori, reprezint  ast zi unul din 
obiectivele cheie ale Comisiei Europene. Acest deziderat este men ionat în Cartea Alb  a 
Transporturilor - Foaie de parcurs pentru un spa iu European unic al transporturilor (2011), 
precum i Comunicarea Comisiei denumit  „Single Market Act II” (2012). Având la baz  
considerentele prezentate anterior, a ap rut a a-numitul concept de interoperabilitate. 

În aceea i perspectiv , propunerile Comisiei Europene pentru cel de-al Patrulea Pachet 
Feroviar denumit i „Finalizarea spa iului feroviar unic european pentru a încuraja 
competitivitatea european  i cre terea economic ”, publicat pentru prima dat  de c tre Comisia 
European  la 30 ianuarie 2013, se concentreaz  asupra înl tur rii barierelor administrative i 
tehnice dintre statele membre prin implementarea: 

- unei singure autoriza ii la nivel UE pentru vehicule feroviare sub forma unui „pa aport de 
vehicul”; 

- unui singur certificat de siguran  la nivel UE pentru operatorii de transport feroviar. 
 

Obiectivele actuale ale Uniunii Europene în ceea ce prive te cre terea performan ei 
politicilor de transport feroviar european au în vedere urm toarele aspecte: 

- accesul deschis în scopul favoriz rii competi iei i cre rii ini iativelor pentru inovare în 
vederea asigur rii unei pie e interne de echipamente i servicii feroviare de calitate; 

- asigurarea unui nivel de siguran  feroviar  cât mai ridicat; 
- îmbun t irea progresiv  a interoperabilit ii re elelor feroviare na ionale precum i a 

serviciilor interna ionale, prin intermediul armoniz rii tehnice la nivel european; 
- dezvoltarea unei abord ri comune privind siguran  feroviar  în scopul facilit rii accesului 

pe pia a de transport, men inând un nivel rezonabil dar suficient de înalt al siguran ei 
feroviare; 

- dezvoltarea Re elei Feroviare de Transport Trans European - TEN T. 
 
Eventualele beneficii generate de materializarea acestor m suri i strategii, nu pot fi ob inute 

integral decât prin existen a unor sisteme de implementare a legisla iei europene i de 
supraveghere a tuturor actorilor, atât la nivelul fiec rui stat membru, când ne referim la autorit ile 
na ionale de siguran  (NSA), cât i centralizat la nivelul Uniunii prin exercitarea func iilor 
Agen iei Feroviare Europene (ERA). Stabilirea unui cadru eficient de colaborare între cele dou  
nivele, constituie condi ia de baz  pentru func ionarea eficient  a sistemului de transport feroviar 
transeuropean. 
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Figura urm toare prezint  schematic sistemul de cooperare i supraveghere men ionat 
anterior în scopul cre terii siguran ei feroviare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene  

 

 
Colaborarea la nivelul Uniunii Europene pe probleme feroviare între Agen ia Feroviar  

European  i Autorit ile Na ionale de Siguran . 
 

2. POLITICA AUTORIT II DE SIGURAN  FEROVIAR  ROMÂN  - 
ASFR 

 

No iunile legate de politica Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR în domeniul s u 
de activitate, trebuie asociate de elementele stipulate în actele normative atât europene cât i 
na ionale pe baza c rora a fost înfiin at  institu ia i î i desf oar  activitatea.  

Aici sunt incluse atât principalele atribu ii conferite prin cadrul legislativ în vigoare, cât i 
liniile de strategie cu privire la siguran a feroviar . O mare parte din elementele de politic  a 
autorit ilor na ionale de siguran   coordonate la nivel comunitar, sunt ini iate de c tre Agen ia 
Feroviar  European  (ERA) în calitate de coordonator a „re elei autorit ilor na ionale de 
siguran  (NSA)”, din care ASFR face parte în calitate de NSA din România. 

Politica ASFR este constituit  pe baza principalelor preocup ri la nivel comunitar i na ional cu 
privire la: 

 Men inerea i îmbun t irea nivelului de siguran  în sistemul de transport feroviar european; 
 Monitorizarea, dezvoltarea i armonizarea cadrului legislativ i a normelor de siguran ; 
 Asigurarea interoperabilit ii sistemului de transport feroviar, interoperabilitate care este menit  
s  elimine pe cât posibil barierele legislative, tehnice i opera ionale dintre unele state membre 
ale c ror sisteme de transport feroviar au mo tenit culturi ale siguran ei i principii de operare 
diferite. 
Între cele trei linii men ionate anterior exist  multiple corela ii i dependen e, în special în 

domeniul reglement rii i al normelor de siguran . De aceea, oricare din demersurile pe care 
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ASFR le realizeaz  la nivel na ional în mod separat sau concomitent, acestea nu trebuie abordate 
individual, ci integrate într-o viziune de politic  global  asupra domeniului de activitate.  

Având în vedere cele men ionate anterior, se enumer  în continuare principalele elemente ale 
politicii ASFR, în ceea ce prive te atribu iile pe care le are în domeniul transportului feroviar. 

Politica în domeniul dezvolt rii sistemului de transport feroviar din România 
 Conducerea sistemului c tre excelen a opera ional  în general i, mai specific, c tre o pia  

european  unic  i îmbun t irea siguran ei în mod durabil; 
 Sus inerea i monitorizarea în condi iile i limitele legisla iei în vigoare pe linie de siguran  i 

interoperabilitate, a tuturor proiectelor comunitare, na ionale sau regionale legate de domeniul 
feroviar; 

 Încurajarea sistemului în abordarea punctelor slabe specifice referitoare la regimul riscurilor; 
 Monitorizarea proactiv  a p r ilor critice i vulnerabile ale sistemului feroviar în raport cu 

indicatorii de siguran  în scopul identific rii „devierilor” de la obiectivele ce trebuie atinse în 
domeniul siguran ei; 

 Revizuirea i îmbun t irea procesului de supraveghere utilizând o abordare bazat  pe 
evaluarea riscurilor i îndrumarea sectorului feroviar în vederea dobândirii unui comportament 
dorit; 

 Acordarea continu  a unei aten ii sporite pentru a face posibil  crearea unei valori ad ugate 
pentru siguran a feroviar , atât pe plan legislativ cât i tehnic; 

 Identificarea în mod sistematic a sarcinilor i responsabilit ilor actorilor din sectorul feroviar, 
precum i instituirea unui sistem pentru a asigura conformitatea cu cerin ele UE; 

 Implementarea unor politici privind diminuarea impactului de trecere la Pachetul IV feroviar. 
 
Politica în domeniul colabor rii cu Ministerul Transporturilor 

 Stabilirea unor reguli comune între Ministerul Transporturilor i ASFR, ca p r i implicate în 
notificarea regulilor na ionale, privind transmiterea acestora în Baza de date a ERA (NOTIF - 
IT), în vederea public rii; 

 Elaborarea împreun  cu MT a unor strategii de aplicare a STI în perioada de tranzi ie; 
 Efectuarea unor analize comune MT - ASFR - OIFR - sistem feroviar, pentru adoptarea unor 
m suri care s  conduc  la atingerea obiectivelor de siguran  i îmbun t irea continu  a 
siguran ei. 
 
Elemente de politic  pe linie de legisla ie comunitar  i reglement ri na ionale 

 Transpunerea corect  i prompt  la nivel na ional a legisla iei europene din domeniul siguran ei 
feroviare; 

 Aplicarea regulamentelor europene i a deciziilor aferente Specifica iilor Tehnice de 
Interoperabilitate (STI) i implicit armonizarea cu STI a normelor na ionale de siguran  i a 
normelor na ionale tehnice de referin ; 

 Asanarea regulilor na ionale de siguran  care fac obiectul sistemului de management al 
siguran ei feroviare (SMS), care sunt redundante sau caduce; 

 Ac iuni de analiz  a normelor na ionale de siguran  i a normelor de referin  pentru a putea fi 
eliminate aspectele care contravin cerin elor prev zute în STI; 

 Elaborarea unui program optim de migrare gradual  de la normele tehnice na ionale de 
referin  c tre cerin ele din STI; 
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 Redefinirea, adaptarea i respectarea unor eventuale noi atribu ii i responsabilit i ale actorilor 
implica i în aplicarea i respectarea regulilor na ionale i europene, survenite ca urmare a 
modific rii elementelor de legisla ie aferente; 

 Integrarea i aplicarea regimurilor de reglementare a metodelor comune de siguran  pentru 
evaluarea riscurilor; 

 Utilizarea informa iilor provenite din ac iunile de supraveghere, certificare, monitorizare, 
anchetare a accidentelor în scopul revizuirii procedurilor de evaluare a riscurilor; 

 Stabilirea unor canale de comunicare informale care s  conduc  la eficientizarea activit ii de 
armonizare a legisla iei na ionale cu cea european  i eliminarea barierelor birocratice. 

 
Politica în domeniul comunic rii i lu rii deciziilor 

 Ac iuni de analiz  comune ERA - ASFR desf urate în scopul clarific rii i identific rii 
posibilelor neconcordan e ap rute între normele na ionale de siguran  sau tehnice i cerin ele 
prev zute în STI, în vederea asan rii graduale a cerin elor redundante sau a acelora care nu fac 
obiectul unor norme na ionale; 

 Punerea la dispozi ie în condi iile i limitele legisla iei în vigoare, a tuturor informa iilor, 
datelor i îndrum rilor pentru actorii din sectorul feroviar; 

 Înfiin area i îmbun t irea continu , la nivelul ASFR, a unui instrument de gestionare a 
normelor na ionale de siguran  i a normelor tehnice în scopul asigur rii unei transparen e 
optime i armoniz rii acestor norme cu STI i cu legisla ia european ; 

 Comunicarea bidirec ional  între ASFR i sistemul feroviar pentru îmbun t irea în comun a 
culturii siguran ei; 

 Comunicarea activ  cu sistemul feroviar în vederea colect rii datelor, precum i pentru 
direc ionarea sistemului feroviar pentru îndeplinirea politicilor generale în domeniul 
transportului feroviar; 

 Urm rirea în mod proactiv a partaj rii informa iilor la nivel transfrontalier i stabilirea unor 
rela ii bilaterale cu alte autorit i na ionale de siguran . 
 
Politica  în  domeniul  colabor rii  cu  Agen ia  Feroviar  European  (ERA)  i  cu  alte  
autorit i na ionale de siguran  

 Participarea cu speciali ti i reprezentan i ai ASFR la întrunirile i ac iunile grupurilor de lucru 
înfiin ate de c tre Unitatea de Interoperabilitate i Unitatea de Siguran  a Agen iei în vederea 
elabor rii, complet rii i revizuirii legisla iei comunitare (Directive, STI, Regulamente, Decizii 
etc.); 

 Elaborarea de rapoarte de activitate transmise c tre ERA; 
 Organizarea i participarea la edin e pe teme comune de interes pentru sectorul feroviar, 

edin e care au loc la ini iativa Agen iei sau a altor institu ii europene pentru diseminarea unor 
practici privind obiectul de activitate al autorit ilor na ionale de siguran . 

 
Politica pentru dezvoltarea i perfec ionarea activit ii ASFR 

 Instituirea i dezvoltarea unui sistem de analiz  a performan ei în cadrul organiza iei i de 
culegere a datelor referitoare la siguran ; 

 Dezvoltarea unui cadru de management solid prin care s  se aduc  dovezi c  la toate nivelurile 
personalul î i asum  în mod proactiv responsabilit ile pentru activit ile sale; 

 Cre terea nivelului de competen , de implicare i de responsabilitate a salaria ilor ASFR; 
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 Adoptarea în activitatea ASFR, a unor concepte moderne în vederea unei mai mari eficientiz ri 
i crearea unui mediu de lucru axat exclusiv pe rezultate; 

 Instituirea unui proces de stimulare profesional  la toate nivelurile, recunoscut de întreg 
personalul ca instrument important în realizarea obiectivelor; 

 Gestionarea eficient  a resurselor i stabilirea unor obiective în ceea ce prive te activitatea 
proprie cât i a sistemului de transport feroviar. 

 
3. OBIECTIVELE AUTORIT II DE SIGURAN  FEROVIAR  

ROMÂN  - ASFR 
 

Obiectivele Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR sunt strâns legate de 
strategia Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea sistemului de transport feroviar transeuropean 
conven ional i de mare vitez . 

Devenit  parte a Re elei Autorit ilor Na ionale de Siguran  din Europa, rolul ASFR este 
de asigurare a coerentei unei politici europene integrate de transport feroviar i corelarea acesteia 
cu legisla ia na ional . Aceast  politic  trebuie sa conduc  la liberalizarea pie ei de transport 
feroviar i la eficientizarea din punct de vedere comercial a acestei activit i prin eliminarea 
obstacolelor de ordin tehnic, administrativ i juridic din România care faciliteaz  deficitar intrarea 
pe pia a european  de transport feroviar a unor noi operatori economici. 

Trebuie subliniat faptul c  propunerea legislativ  cuprins  în cadrul Pachetului 4 Feroviar de 
revizuire a Regulamentului de instituire a Agen iei Europene a C ilor Ferate (Regulamentul CE 
nr. 881/2004) în scopul transfer rii unor competen e pentru emiterea autoriza iilor de introducere 
pe pia  a vehiculelor i pentru certificarea în materie de siguran  a operatorilor de transport 
feroviar, nu va conduce la preluarea integral  de c tre ERA a responsabilit ii legale în aceste 
activit i. Demersul va determina în mod semnificativ cre terea rolului Autorit ilor Na ionale de 
Siguran  i implicit extinderea atribu iilor ASFR, care va efectua activit i în strâns  cooperare 
cu ERA dar i cu celelalte Agen ii Na ionale de Siguran  din statele membre.  

Principalul obiectiv al ASFR în contextul celor expuse mai sus este supravegherea modului 
de armonizare i integrare din punct de vedere tehnic a re elei feroviare din România cu re eaua 
feroviar  european  în condi iile unui regim comun reglementat de siguran  feroviar . 

ASFR trebuie ca prin exercitarea atribu iilor sale, s  se asigure c : 
- exist  un nivel optim de siguran  feroviar  care va fi îmbun t it continuu atunci când este 

rezonabil din punct de vedere financiar i practicabil din punct de vedere tehnic;  
- regulile de siguran  vor fi aplicate într-o manier  transparent  nediscriminatorie pentru to i 

actorii implica i în activitatea de transport feroviar; 
- asigurarea responsabil  a condi iilor de siguran  în exploatarea feroviar  i controlul 

riscurilor asociate revin în sarcina operatorilor de transport feroviar sau administratorului de 
infrastructur  feroviar . 
Sistemul de Management al Siguran ei Feroviare nu reprezint  o parte a STI dar 

conformitatea cu STI este o parte a SMS. 
Având în vedere considerentele prezentate, putem admite faptul c  Autoritatea de Siguran  

Feroviar  Român  - ASFR, prezint  4 func ii de baz  cu privire la rolul acesteia în cadrul 
sistemului de transport feroviar na ional i european, respectiv: 

- punerea în func iune a subsistemelor structurale i vehiculelor feroviare; 
- certificarea i autorizarea de siguran ; 
- monitorizarea i dezvoltarea cadrului de reglementare; 
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- supravegherea actorilor din domeniul transportului feroviar. 
Cele 4 func ii de baz  sunt prezentate succint în figura urm toare. 
 

 
Cele 4 func ii de baz  ale ASFR 

 
4. SCOPUL MANUALULUI 

 

Oportunitatea acestui manual rezid  din faptul c  în prezent, Autoritatea de Siguran  
Feroviar  Român  - ASFR în calitate de organism independent în cadrul AFER, având în principal 
atribu ii cu privire la autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale, emiterea 
certificatelor i autoriza iilor de siguran , supravegherea prin ac iuni de audit de siguran , control 
i inspec ie de stat, monitorizarea, promovarea aplicarea i dezvoltarea cadrului de reglementare în 

domeniul siguran ei feroviare, reprezint  un factor major în deschiderea re elei de cale ferat  din 
România pentru aplicarea principiilor de armonizare tehnic  ce stau la baza interoperabilit ii 
feroviare precum i a respect rii cerin elor europene privind cre terea nivelului de siguran  
feroviar . Toate aceste ac iuni trebuie realizate în condi iile asigur rii unui tratament transparent 
i nediscriminatoriu pentru to i operatorii economici implica i în activitatea de transport feroviar.  

Scopul manualului este de a oferi o viziune practic  asupra urm toarelor aspecte ce in de 
activit ile specifice ale ASFR: 

- cadrul legal în baza c ruia sunt desf urate activit ile specifice; 
- evaluarea eficient  a activit ilor organiza iei;  
- gestionarea i armonizarea proceselor de baz ; 
- aplicarea eficient  a procedurilor ce descriu sarcini i responsabilit i comune de siguran . 

Toate acestea au ca scop atingerea în cel mai scurt timp a obiectivelor comune de siguran  
(OSC) pentru dezvoltarea în România a unui sistem de transport feroviar sigur, competitiv i 
armonizat la nivel european din punct de vedere tehnic i legislativ. 

Manualul descrie din punct de vedere func ional atribu iile compartimentelor din cadrul 
organiza iei, conexiunile la nivelul interfe elor dintre serviciile i compartimentele din cadrul 
ASFR, precum i etapele ce trebuie urmate în vederea derul rii unor activit i în vederea 
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satisfacerii clien ilor. Sunt prezenta i astfel în figura urm toare actorii din sistemul de transport 
feroviar din România.  

 
Solicitan i de permise, autoriza ii, certificate 

 
Totodat , sunt prezentate principiile care stau la baza lu rii deciziilor din cadrul ASFR, 

facilitând astfel o în elegere unitar  a procesului de implementare a Directivelor Europene i de 
aplicare a Regulamentelor i Deciziilor luate la nivel comunitar. 

Manualul este destinat atât personalului cu atribu ii în activitatea de certificare, autorizare, 
monitorizare i supraveghere precum i personalului de decizie din cadrul ASFR. Sunt furnizate 
într-o manier  sintetizat  informa ii utile i date relevante asupra sarcinilor i responsabilit ilor 
stabilite prin Directivele 2004/49/CE i 2008/57/CE. În acest sens, manualul poate avea o 
contribu ie semnificativ  în facilitarea urm toarelor aspecte: 

- schimbul eficient de informa ii în vederea unei abord ri pro-active a activit ii organiza iei; 
- promovarea unor bune practici în scopul armoniz rii criteriilor de luare a deciziilor i 

îmbun t irii capacit ii organiza ionale. 
 

5. REFERIN E 
 

În continuare sunt prezentate referin ele pe baza c rora a fost elaborat acest manual, precum 
i reperele normative ce reglementeaz  activitatea organiza iei. Referin ele sunt grupate în 3 

categorii i anume: 
5.1. Regulamente, proceduri, ghiduri i metodologii 

- regulamentul de organizare i Func ionare (ROF) al AFER; 
- regulamentul intern AFER; 
- actele normative na ionale; 
- actele normative comunitare. 

- procedurile specifice (PS), procedurile generale opera ionale (PGO) i ghidurile 
corespunz toare activit ilor desf urate de compartimentele din cadrul ASFR. 
 

5.2. Acte normative na ionale 
- OG nr. 95/1998 privind înfiin area unor institu ii publice în subordinea Ministerului 

Transporturilor; 
- Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar  cu modific rile i complet rile ulterioare; 
- OG nr. 19/1997 privind transporturile; 
- OG nr. 60/29.07.2004 privind Reglement rile referitoare la construirea, între inerea, 

repararea i exploatarea cailor ferate, altele decât cele administrate de Compania Na ionala 
de C i Ferate "CFR" SA, aprobat  cu Legea nr. 402/11.10.2004 pentru modificarea i 
aprobarea OG nr. 60/2004; 
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- OUG nr. 12/1998 privind transportul pe c ile ferate române i reorganizarea Societ ii 
Na ionale a C ilor Ferate Române; 

- HG nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autoritarii Feroviare Romane – 
AFER, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- HG nr. 2299/14.12.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OG nr. 60/2004; 

- HG nr. 1409/19.11.2007 pentru aprobarea Condi iilor de închiriere de c tre CNCF "CFR" 
SA a unor par i din infrastructura feroviara neinteroperabil , precum i de gestionare a 
acestora; 

- HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor i a 
incidentelor, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate i pe re eaua 
de transport cu metroul din România; 

- HG nr. 877/18.08.2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar; 
- HG nr. 643/22.06.2011 pentru aprobarea Condi iilor de închiriere de c tre Compania 

Na ionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor par i ale infrastructurii feroviare 
neinteroperabile, precum i gestionarea acestora; 

- HG nr. 1116/2011 pentru modificarea anexelor nr. 2, 5 i 6 la Hot rârea Guvernului nr. 
877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar; 

- OMTCT nr. 535/26.07.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licen ei de 
transport feroviar i a certificatelor de siguran , în vederea efectu rii serviciilor de transport 
feroviar pe c ile ferate din România, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

- OMT nr. 650/28.10.1998 pentru organizarea i exercitarea controlului i inspec iei de stat în 
transportul feroviar i cu metroul i pentru unele masuri specifice privind cercetarea 
evenimentelor de cale ferat ; 

- OMT nr. 141/15.03.1999 privind stabilirea competentelor i procedurilor de elaborare a 
reglementarilor specifice în transportul feroviar i cu metroul;  

- OMT nr. 340/28.06.1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autoriza iei de 
func ionare, din punct de vedere tehnic, a sta iilor de cale ferata aflate în exploatare sau cu 
ocazia construc iei, repara iei ori moderniz rii acestora; 

- OMT nr. 341/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autoriza iei speciale 
pentru efectuarea transportului de c l tori pe liniile de metrou; 

- OMTCT nr. 2269/09.12.2004 pentru aprobarea modific rii i complet rii OMT nr. 
340/1999. 

- OMTCT nr. 880/03.06.2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 
nr. 60/2004; 

- Reglementari comune privind avizarea de c tre CFR i aprobarea de c tre AFER a RET a 
LFI din 03.06.2005, publicat în Buletinul AFER nr. 2/2005; 

- OMT nr. 101/29.01.2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autoriza iilor de 
siguran  administratorului/gestionarilor de infrastructur  feroviar ; 

- OMT nr. 878/10.07.2008 pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta i 
modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licita iilor, precum i 
procedura de solu ionare a contesta iilor pentru licita iile având ca obiect închirierea sec iilor 
de circula ie apar inând infrastructurii feroviare neinteroperabile; 

- OMT nr. 1545/17.12.2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea punerii în 
func iune a subsistemelor structurale componente ale sistemului de transport feroviar 
conven ional din România; 
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- OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în 
func iune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate; 

- OMT nr. 820/2013 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al 
Comisiei privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor 
de marfa i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007. 
 

5.3. Directive europene, Regulamente i Decizii ale CE 
- Directiva 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licen e întreprinderilor feroviare; 
- Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 iunie 2008 

privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate; 
- Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind siguran a c ilor ferate comunitare; 
- Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind certificarea mecanicilor de locomotiv  care conduc locomotive i trenuri în sistemul 
feroviar comunitar; 

- Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind instituirea spa iului feroviar unic european; 

- Regulamentul (UE) nr. 1077/2012 AL Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda 
de siguran  comun  pentru supravegherea exercitat  de autorit ile na ionale de siguran  
dup  eliberarea unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran ; 

- Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda 
de siguran  comun  pentru monitorizarea pe care trebuie s  o aplice întreprinderile 
feroviare i administratorii de infrastructura dup  primirea unui certificat de siguran  sau a 
unei autoriza ii de siguran , precum i entit ile responsabile cu între inerea; 

- Regulamentul  de  punere  în  aplicare  (UE)  nr.  402/2013  AL  COMISIEI  din  30  aprilie  
2013 privind metoda comuna de siguran a pentru evaluarea riscurilor i de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 352/2009; 

- Regulamentul UE nr. 653/2007 privind utilizarea unui format european comun pentru 
certificatele de siguran  i documentele de cerere în conformitate cu art.10 din Directiva 
2004/49/CE i valabilitatea certificatelor de siguran  prev zute de Directiva 2001/14/CE; 

- Regulamentul nr. 352/2009 Privind adoptarea unei Metode de Siguran  Comune pentru 
evaluarea riscului prev zut  la art. 6 alin. (3) lit. a) din Dir.2004/49/CE a Parlamentului 
Europei i a Consiliului; 

- Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 privind o metod  de siguran  comun  pentru evaluarea 
conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea autoriza iei de siguran a feroviar ; 

- Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 privind o metoda de siguran  comun  pentru evaluarea 
conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de siguran  feroviar ; 

- 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 marfa i de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 653/2007; 

- Decizia Comisiei 2011/107/CE de modificare a Deciziei 2007/756/CE de adoptare a unei 
specifica ii comune a registrului na ional al vehiculelor; 

- Decizia Comisiei 2007/756/CE de adoptare a unei specifica ii comune a registrului na ional 
al vehiculelor prev zute la art. 14 alin. (4) i (5) din Directivele 96/48/CE i 2001/16/CE; 

- Decizia Comisiei din 10 februarie 2011 nr. 2011/107/UE de modificare a Deciziei 
2007/756/CE de adoptare a unei specifica ii comune a registrului na ional al vehiculelor. 
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6. PREZENTAREA ORGANIZA IEI 
 

6.1. Înfiin are 
Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR a fost înfiin at  în anul 2006 în urma 

implement rii Directivei 2004/49/CE privind siguran a c ilor ferate comunitare, prin Legea nr. 
55/2006 privind siguran a feroviar . Înfiin area, atribu iile i modul de func ionare a Autorit ii de 
Siguran  Feroviar  Român , sunt men ionate în Capitolul IV, articolele 16 - 18 din cadrul acestei 
legi. 

Atribu iile i modul de func ionare a ASFR, au fost stabilite prin HG nr. 626/1998 privind 
organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 

 
6.2. Prezentare general  

Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este un organism independent din punct 
de vedere func ional i decizional ce func ioneaz  în cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER. 
Aceasta î i desf oar  activitatea al turi de celelalte trei organisme din AFER, respectiv 
Organismul  de  Investigare  Feroviar  Român  -  OIFR,  Organismul  Notificat  Feroviar  Român  -  
ONFR i Organismul de Licen e Feroviare Român - OLFR. Cele patru organisme independente 
din cadrul AFER, sunt eviden iate în urm toarea figur . 

 

 
Cele patru organisme independente din cadrul AFER 

Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  este independent , în ceea ce prive te 
organizarea, structura juridic  i procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, 
administrator de infrastructur  feroviar , solicitant i entitate achizitoare. 

Presta iile efectuate de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român , se efectueaz  pe 
baz  unor tarife aprobate de c tre Ministerul Transporturilor prin acte normative specifice. Actul 
normativ prin care sunt reglementate aceste tarife, îl constituie OMTI nr. 2180/2012 privind aprobarea 
tarifelor pentru presta iile de activit i specifice efectuate de AFER, cu modific rile i complet rile 
ulterioare. 
 
6.3. Scurt istoric 

De la înfiin area sa din anul 2006 pân  în prezent, Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  - ASFR, a suferit o serie de transform ri atât în ceea ce prive te actele normative pe baza 
c rora î i desf oar  activitatea cât i principiul de organizare (structura func ional ).  
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În luna iulie 2010 a fost modificat  Legea 55/2006 privind siguran a feroviar  ca urmare a 
implement rii în România a Directivei 2009/149/CE a Comisiei de modificare a Directivei 
2004/49/CE cu privire la indicatorii de siguran  comuni i la metodele comune de calcul al 
costului accidentelor. Acest lucru a fost transpus prin Hot rârea Guvernului nr. 644/2010 pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar ; 

A doua modificare a Legii 55/2006 a avut loc în luna mai 2011, prin emiterea Legii 65/2011 
pentru modificarea i completarea Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar . Astfel, a fost 
implementat  Directiva 2008/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului de modificare a 
Directivei 2004/49/CE, precum i art. 40 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a 
Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate. Evolu ia ASFR de la 
înfiin are pân  în prezent este schi at  în figura urm toare. 

 

 
Etapele de modificare i completate a Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar  

 
6.4. Atribu ii 

Atribu iile Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR, sunt stabilite prin Legea nr. 
55/2006, cu modific rile ulterioare, precum i în HG nr. 626/1998 cu modific rile i complet rile 
ulterioare. Conform acestor acte normative, ASFR este desemnat  s  efectueze în principal 
urm toarele activit i: 

- autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale constituind sistemul feroviar de 
mare vitez  transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 
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1.533/2003, i verificarea exploat rii i între inerii acestora în conformitate cu cerin ele 
esen iale relevante; 

- autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale constituind sistemul feroviar 
conven ional transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 
850/2003, i verificarea exploat rii si între inerii acestora în conformitate cu cerin ele 
esen iale relevante; 

- supravegherea conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale 
prev zute la art. 12 din Hot rârea Guvernului nr. 850/2003 i Hot rârea Guvernului nr. 
1.533/2003; 

- autorizarea punerii în func iune i a introducerii în circula ie a unui material rulant nou sau 
modificat substan ial, care înc  nu este acoperit de o S.T.I.; 

- emiterea, reînnoirea, modificarea i revocarea par ilor relevante din certificatele de siguran  
i autoriza iile de siguran , acordate în conformitate cu art. 10 si 11, i verificarea 

îndeplinirii condi iilor i cerin elor stabilite în acestea i a faptului ca administratorii de 
infrastructur  i operatorii de transport feroviar func ioneaz  în conformitate cu cerin ele 
dreptului comunitar sau na ional; 

- monitorizarea, promovarea i, dac  este cazul, aplicarea i dezvoltarea cadrului de 
reglementare în domeniul siguran ei, inclusiv sistemul de norme na ionale de siguran ; 

- supravegherea înregistr rii corecte a materialului rulant i asigurarea faptului c  informa iile 
privind siguran a din registrul na ional, instituit în conformitate cu art. 14 din Hot rârea 
Guvernului nr. 850/2003 i Hot rârea Guvernului nr. 1.533/2003, sunt precise si actualizate; 

- autorizarea în materie de siguran  a administratorilor de infrastructur  feroviar ; 
- controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul; 
- monitorizarea, promovarea i dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei 

feroviare; 
- organizarea examenelor i emiterea autoriza iilor, atestatelor i a certificatelor, dup  caz, 

pentru personalul din sistemul feroviar; 
- autorizarea de exploatare a liniilor ferate industriale i aprobarea regulamentelor tehnice de 

exploatare. 
 

7. STRUCTURA ORGANIZATORIC  
 

Structura organizatoric  a Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR precum i 
orice modificare a acesteia este propus  de c tre Comitetul Director al ASFR, avizat de c tre 
Consiliul de Conducere al Autorit ii Feroviare Române - ASFR i este Aprobat  prin ordin al 
Ministrului Transporturilor. Prin aceasta se stabile te modul de subordonare i grupate pe 
departamente, servicii i compartimente din cadrul organiza iei. De asemenea, se prev d 
compartimentele care î i au locul de activitate în cadrul sediului central, precum i cele care 
constituie compartimente teritoriale - cum este cazul inspectoratelor de siguran  feroviar  - ISF. 

Conducerea Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este asigurat  de c tre un 
Comitet Director. Organizarea, coordonarea i controlarea întregii activit i din cadrul Autorit ii 
de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este asigurat  de c tre Directorul ASFR. 

Compartimentele din cadrul ASFR sunt grupate pe dou  departamente, opt servicii din care 
trei aflate în directa subordine a Directorului ASFR, trei compartimente aflate în subordinea 
serviciilor i opt inspectorate de siguran  feroviare. Cele din urm , constituie compartimentele 
teritoriale ale ASFR. 
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Cele dou  compartimente care se afl  în subordinea Directorului ASFR sunt urm toarele: 
- Departamentul Certificare i Autorizare; 
- Departamentul Inspectorate de Siguran  Feroviar . 

 
Departamentul Certificare i Autorizare este condus de c tre un ef de Departament i are în 

subordinea sa cinci servicii, dup  cum urmeaz : 
- Serviciul Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale; 
- Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran ; 
- Serviciul Certificare ERI, Supraveghere Furnizori Feroviari; 
- Serviciul Autorizare, Atestare Personal; 
- Serviciul Linii Ferate Industriale. 

În cadrul Serviciului Autorizare, Atestare Personal, func ioneaz  un Compartiment de 
Certificare Consilieri M rfuri Periculoase. 
 

Activitatea Departamentului Inspectorate de Siguran  Feroviar  este coordonat  de c tre un 
inspector ef, iar în subordinea acestui departament se afl  cele opt inspectorate de siguran  
feroviar  - ISF. Acestea sunt urm toarele: 

- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Bucure ti; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Craiova; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Timi oara; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Cluj; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Bra ov; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Ia i; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Gala i; 
- Inspectoratul de Siguran  Feroviar  Constan a. 

 
Directorul ASFR are în directa subordine urm toarele trei servicii: 

- Serviciul Control Siguran a Circula iei; 
- Serviciul Audit; 
- Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei. 

 
În subordinea serviciilor Control Siguran a Circula iei i Reglement ri Siguran a Circula iei, 

func ioneaz  Dispeceratul 112, respectiv Biroul Armoniz ri Reglement ri Europene. 
Organigrama Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este prezentat  în figura 

urm toare.  
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Organigrama Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR  

aprobat  prin OMT nr. 1270/2014 
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8. PREZENTAREA COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL 
ORGANIZA IEI  
 

În continuare sunt prezentate compartimentele func ionale din cadrul Autorit ii de 
Siguran  Feroviar  Român , împreun  cu atribu iile acestora. 

 
8.1. Comitetul Director 

Comitetul Director asigur  cadrul de elaborare i implementare a principalelor decizii legate 
de activitatea ASFR i are în principal urm toarele atribu ii i competen e: 

- aprobarea regulamentul propriu de func ionare;  
- emiterea propunerilor cu privire la elaborarea sau modificarea structurii organizatorice a ASFR i 

înaintarea spre avizare c tre Consiliul de Conducere al AFER;  
- avizarea strategiei de modernizare i dezvoltare a ASFR;  
- aprobarea raportului anual al activit ilor desf urate de c tre ASFR;  
- aprobarea transmiterii c tre Agen ia Feroviar  European  a raportului anual al activit ilor 

desf urate de c tre ASFR;  
- analiza i urm rirea autoriz ri punerii în func iune a subsistemelor structurale ce constituie 

sistemul feroviar, în conformitate cu HG nr. 877/2010, precum i verificarea exploat rii i 
între inerii cestora în conformitate cu cerin ele esen iale relevante;  

- analiza i urm rirea supravegherii conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele 
esen iale, prev zute de HG nr. 877/2010;  

- analiza i urm rirea autoriz rii introducerii în circula ie a materialului rulant nou sau substan ial 
modificat care nu este înc  acoperit de o specifica ie tehnic  de interoperabilitate - STI;  

- analiza i urm rirea emiterii, reînnoirii, modific rii i revoc rii p r ilor relevante din certificatele 
de siguran  i autoriza iile de siguran  acordate i a faptului c  administratorii de infrastructura i 
operatorii de transport feroviar func ioneaz  în conformitate cu cerin ele dreptului comunitar sau 
na ional;  

- analiza i urm rirea supravegherii înregistr rii corecte a materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare i asigurarea faptului ca informa iile privind siguran a din registrele na ionale instituite în 
conformitate cu prevederile din Hot rârea Guvernului nr. 877/2010, sunt precise i actualizate;  

- propunerea ac iunilor ASFR necesar a fi sus inute pentru aprobare de c tre Ministerul 
Transporturilor;  

- propunerea  ac iunilor  ASFR  necesar  a  fi  sus inute  pentru  aprobare  în  cadrul  Consiliului  de  
Conducere al AFER;  

- efectuarea altor atribu ii date în competen a sa prin acte normative. 
 
8.2. Directorul ASFR 

Directorul ASFR conduce, organizeaz , coordoneaz  i controleaz  întreaga activitate din 
cadrul Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR. Acesta are în principal, atribu ii i 
responsabilit i legate de efectuarea i coordonarea urm toarelor activit i: 

- asigurarea conducerii executive a ASFR; 
- asigurarea reprezent rii ASFR în rela iile func ionale i institu ionale cu: 

 structuri organizatorice din cadrul AFER; 
 operatori economici solicitan i de certificate, autoriza ii, permise, atestate etc.; 
 Ministerul Transporturilor sau alte structuri ale administra iei centrale; 
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 societ ile care fac obiectul activit ii de control i inspec ie de stat, în limita 
competen elor acordate; 

 Agen ia Feroviar  European  - ERA; 
 

- participarea la plenarele NSA i grupuri de lucru; 
- emiterea i reînnoirea certificatelor de siguran  pentru operatorii de transport feroviar, 

precum i modificarea i revocarea a p r ilor relevante ale acestora;  
- emiterea i reînnoirea autoriza iilor de siguran  pentru administratorii de infrastructur  din 

România, precum i modificarea i revocarea p r ilor relevante ale acestora;  
- certificarea sistemului de management al siguran ei al administratorului/de in torilor de 

infrastructur  feroviar din România i al operatorilor de transport feroviar;  
- monitorizarea, promovarea i armonizarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei 

feroviare, inclusiv a sistemului de norme na ionale de siguran  feroviar , în concordan  cu 
cel adoptat de Uniunea European ; 

- controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul; 
- supravegherea furnizorilor feroviari din punct de vedere al siguran ei; 
- autorizarea privind punerea în func iune a subsistemelor structurale i verificarea exploat rii 

i între inerii acestora în conformitate cu cerin ele esen iale relevante; 
- autorizarea în vederea punerii în func iune i introducerii în circula ie a unui material rulant 

nou sau modificat substan ial, care nu este acoperit de o specifica ie tehnic  pentru 
interoperabilitate; 

- supravegherea conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale cerute 
în conformitate cu HG 877/2010; 

- supravegherea înregistr rii corecte a materialului rulant i a infrastructurii feroviare în 
conformitate cu HG 877/2010; 

- autorizarea transportului public cu metroul i emiterea autoriza iilor de transport; 
- autorizarea sta iilor de cale ferat  i emiterea autoriza iilor de func ionare; 
- autorizarea exploat rii liniilor ferate industriale i emitere a autoriza iilor de exploatare; 
- organizarea examenelor i emiterea autoriza iilor, permiselor, atestatelor i certificatelor 

pentru personalul din transportul feroviar i cu metroul;  
- preg tirea profesional , certificarea consilierilor pentru m rfurile periculoase i emiterea 

certificatelor;  
- autorizarea personalului care particip  în comisiile de tratare a transporturilor negabaritice 

precum i a personalului care întocme te proiecte de înc rcare; 
- dispunerea întocmirii Raportului anual de activitate al ASFR în conformitate cu art.18 din 

Legea nr.55/2006 pe care îl prezint  în Comitetul Director al ASFR în vederea aprob rii i 
transmiterii acestuia c tre Agen ia Feroviar  European  - ERA; 

- propunerea numirii/revoc rii personalului de conducere din cadrul ASFR; 
- efectuarea propunerilor în vederea asigur rii necesarului de for  de munc , din cadrul ASFR; 
- urm rirea respect rii legisla iei în vigoare privind p strarea confiden ialit ii informa iilor în 

leg tur  cu activit ile desf urate; 
- avizarea i propunerea spre aprobare a programelor anuale de formare/perfec ionare i 

atestare a salaria ilor din cadrul ASFR; 
- coordonarea activit ii privind furnizarea datelor statistice pentru Institutul Na ional de 

Statistic  i pentru organismele feroviare interna ionale privind accidentele i incidentele 
produse pe c ile ferate i pe re eaua de transport cu metroul din România; 
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- exercitarea oric ror alte atribu ii prev zute în regulamentul de organizare i func ionare i în 
hot rârile Consiliului de Conducere, precum i în prevederile legale în vigoare. 

 
8.3. Departamentul Certificare i Autorizare 

eful Departamentului Certificare i Autorizare este subordonat Directorului ASFR i are în 
principal, atribu ii i responsabilit i legate de coordonarea i verificarea urm toarelor activit i 
principale: 

- coordonarea i verificarea activit ii serviciilor din subordine;  
- reprezentarea structurilor organizatorice din subordine în rela iile cu celelalte structuri 

organizatorice din cadrul AFER; 
- certificarea entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor de marf ;  
- supravegherea furnizorilor feroviari din punct de vedere al siguran ei;  
- certificarea i autorizarea de siguran ; 
- autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor feroviare; 
- autorizarea punerii în func iune a liniilor ferate industriale nou construite, modernizate i 

verificarea exploat rii i între inerii acestora; 
- avizarea dup  caz a documentelor elaborate de serviciile/compartimentele din subordine, 

conform procedurilor proprii ale ASFR;  
- întocmirea Rapoartelor de activitate periodic  ale structurilor organizatorice din subordine, 

în vederea prezent rii în Consiliul de Conducere al AFER i Comitetul Director al ASFR;  
- propunerea calificativelor anuale pentru efii structurilor organizatorice din subordine 

direct  i aprobarea calificativelor acordate de c tre efii acestor structuri organizatorice 
personalului propriu; 

- r spunderi legate de starea disciplinar  a întregului personal din subordine inclusiv de 
interdic ia de a se consuma b uturi alcoolice în incinta unit ii; 

- realizarea propunerilor pentru asigurarea necesarului de for  de munc  din cadrul 
structurilor organizatorice subordonate; 

- respectarea legisla iei în vigoare privind p strarea confiden ialit ii informa iilor în leg tur  
cu activit ile desf urate; 

- orice  alte  atribu ii  ce-i  revin  din  regulamentul  de  func ionare,  regulamentul  intern  i  din  
hot rârile Consiliului de Conducere, precum i din prevederile legale; 

- îndeplinirea corect  i la timp a tuturor sarcinilor stabilite de c tre Directorul ASFR. 
 
8.4. Serviciul Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale 

Acest serviciu func ioneaz  în subordinea efului de Departament Certificare i Autorizare 
i are ca atribu ii principale urm toarele: 

- autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale i a vehiculelor feroviare în 
conformitate cu prevederile Hot rârii de Guvern nr. 877/2010 privind interoperabilitatea 
sistemului feroviar, cu modific rile i complet rile ulterioare, referitor la procedura pentru 
punerea în func iune i verificarea exploat rii i între inerii acestora în conformitate cu 
cerin ele esen iale relevante; 

- autorizarea punerii în func iune a liniilor ferate industriale nou construite, modernizate sau 
reînnoite în conformitate cu prevederile OMTI 443/2011 i verific  exploatarea i între inerea 
acestora în conformitate cu cerin ele esen iale relevante; 

- supravegherea conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale în 
conformitate cu H.G. nr. 877/2010. 
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8.5. Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran  

Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran  se subordoneaz  efului de Departament 
Certificare i Autorizare i are ca atribu ii principale: 

- emiterea certificatelor de siguran  pentru operatorii de transport feroviar i modificarea sau 
reînnoirea acestora; 

- emiterea autoriza iilor de siguran  pentru administratorul/gestionarii de infrastructur  
feroviar  i reînnoirea, modificarea i actualizarea acestora; 

- emiterea autoriza iilor pentru transportul public de c l tori cu metroul. 
 
8.6. Serviciul Certificare ERI, Supraveghere Furnizori Feroviari 

Serviciul Certificare ERI, Supraveghere Furnizori Feroviari este subordonat efului de 
Departament Certificare i Autorizare i are ca atribu ii principale urm toarele: 

- emiterea, reînnoirea i modificarea certificatelor entit ilor responsabile cu între inerea 
vagoanelor de marf  i a atelierelor de între inere în conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 
445/2011 al Comisiei privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu 
între inerea vagoanelor de marf  i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007; 

- supravegherea furnizorilor feroviari din punct de vedere al siguran ei; 
- efectuarea controlului i inspec iei de stat în transportul feroviar i cu metroul. 

 
8.7. Serviciul Autorizare, Atestare Personal 

Serviciul Autorizare, Atestare Personal se afl  în subordinea efului de Departament 
Certificare i Autorizare i are ca atribu ii principale urm toarele: 

- organizarea examenelor i emiterea de autoriza ii, atestate i certificate pentru personalul din 
transportul feroviar i cu metroul; 

- coordonarea activit ilor de autorizare a personalului cu responsabilit i în siguran  
circula iei; 

- coordonarea activit ilor de atestare a salaria ilor de specialitate care asigur  preg tirea, 
perfec ionarea i participarea în comisia de autorizare a personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei; 

- atestarea responsabililor desemna i cu atribu ii în organizarea i conducerea activit ii 
feroviare i siguran  circula iei apar inând operatorilor de transport feroviar, a 
responsabililor cu atribu ii în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i 
siguran  circula iei apar inând gestionarilor de infrastructur  feroviar  neinteroperabil , 
precum i a responsabililor cu siguran  circula iei apar inând agen ilor economici de in tori 
de linii ferate industriale; 

- efectuarea controlului i inspec iei de stat la operatorii economici din sistemul de transport 
feroviar i transporturi excep ionale. 

 
8.8. Compartimentul Certificare Consilieri M rfuri Periculoase 

Acest compartiment se subordoneaz  efului Serviciului Autorizare, Atestare Personal i are 
ca atribu ii principale urm toarele: 

- formarea profesional , examinarea consilierilor de siguran  pentru m rfurile periculoase i 
emiterea certificatelor; 

- colaborarea la elaborarea reglement rilor privind transportul m rfurilor periculoase. 
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8.9. Serviciul Linii Ferate Industriale 

Serviciul Linii Ferate Industriale se subordoneaz  efului de Departament Certificare i 
Autorizare i are ca atribu ii principale urm toarele:  

- autorizarea din punct de vedere tehnic a sta iilor de cale ferat  i emiterea autoriza iilor de 
func ionare; 

- autorizarea exploat rii liniilor ferate industriale i emiterea autoriza iilor de exploatare; 
- aprob  Regulamentele tehnice de exploatare a liniilor ferate industriale; 
- efectuarea controlului i inspec iei de stat la operatorii economici din sistemul de transport 

feroviar. 
 
8.10. Serviciul Control Siguran a Circula iei 

Acest serviciu este în subordinea Directorului ASFR i are ca atribu ii principale 
urm toarele: 

- efectuarea controlului i inspec iei de stat în transportul feroviar i cu metroul, cu privire la 
siguran  circula iei feroviare i securitatea transporturilor în ceea ce prive te: respectarea 
reglementarilor interne i interna ionale în transportul feroviar i cu metroul, respectarea 
reglement rilor specifice privind siguran  circula iei feroviare, securitatea transporturilor, 
protec ia mediului i calitatea serviciilor publice în transportul feroviar i cu metroul, 
respectarea normelor tehnice obligatorii în activit ile de construire, modernizare, 
exploatare, între inere, reparare i verificare tehnic  a materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare, îndeplinirea condi iilor stabilite în certificatele i autoriza iile de siguran , 
precum i faptul c  administratorul/gestionarii de infrastructur  i operatorii de transport 
feroviar func ioneaz  în conformitate cu cerin ele legisla iei specifice comunitare sau 
na ionale, îndeplinirea condi iilor stabilite în autoriza iile de exploatare a liniilor ferate 
industriale; 

- întocmirea anual  a unui raport privind activit ile ASFR desf urate în anul precedent, 
urm rirea public rii acestuia în Buletinul AFER i pe site-ul ASFR i transmiterea la 
Agen ia Feroviar  European  cel mai târziu pân  la data de 30 septembrie; 

- efectuarea ac iunilor de audit de supraveghere în cadrul organiza iilor din sistemul feroviar: 
operatori de transport feroviar, administrator/gestionari de infrastructur  feroviar  public , 
furnizori feroviari; 

- supravegherea furnizorilor feroviari, din punct de vedere al siguran ei. 
 
8.11. Dispeceratul 112 

Dispeceratul 112 constituie un compartiment aflat în subordinea efului Serviciului Control 
Siguran a Circula iei i are ca obiect de activitate preluarea i tratarea apelurilor de urgen  primite 
prin centrul unic pentru apeluri de urgen  - 112. Acesta func ioneaz  în baza HG nr. 117/2010, 
prin care AFER este desemnat  ca agen ie specializat  de interven ie, care are obliga ia s  
ac ioneze în cazul apelurilor de urgen , în situa ia unui accident sau incident feroviar. 

Pentru îndeplinirea obiectului s u de activitate, Dispeceratul 112 are ca atribu ii principale 
urm toarele: 

- asigurarea în regim de lucru permanent, a prelu rii apelurilor de urgen  recep ionate în 
Sistemul de Urgen  112 transmise de c tre Centrele Unice pentru Apeluri de Urgen  112 
din ar , prin care sunt raportate accidentele/incidentele feroviare dar i alte fapte i situa ii 
în leg tur  cu activitatea din domeniul feroviar; 
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- inerea eviden ei tuturor apelurilor de urgen  recep ionate în Sistemul de Urgen  112; 
- informarea operativ  a inspectorului care asigur  continuitatea din cadrul ASFR, 

investigatorul de serviciu care asigur  continuitatea din cadrul OIFR precum i revizorul 
central de serviciu din cadrul CNCF „CFR” SA, asupra tuturor apelurilor de urgen  
recep ionate în Sistemul de Urgen  112 transmise de c tre Centrele Unice pentru Apeluri de 
Urgen  112. 

 
8.12. Serviciul Audit 

Serviciul Audit se afl  în subordinea Directorului ASFR i are ca atribu ii principale 
urm toarele: 

- efectuarea ac iunilor de audit de supraveghere în cadrul organiza iilor din sistemul feroviar: 
operatori de transport feroviar, administrator/gestionari de infrastructur  feroviar , furnizori 
feroviari; 

- organizarea cadrului de efectuare a ac iunilor de audit de supraveghere în conformitate cu 
legisla ia feroviar  na ional  i european  de specialitate; 

- întocmirea planurilor anuale, respectiv a planurilor lunare de audit de supraveghere în 
conformitate cu prevederile O.M.T.I. nr. 535/2007, cu modific rile i complet rile 
ulterioare; 

- actualizarea planurilor de audit de supraveghere în conformitate cu sarcinile de audit trasate 
de conducerea executiv  a ASFR, în conformitate cu prevederile NORMEI pentru acordarea 
certificatelor de siguran , anex  la O.M.T.I. nr. 535/2007, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, cap. II, art.7, alin. 6, lit. d); 

- verificarea îndeplinirii cerin elor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010 al Comisiei 
din 9 decembrie 2010 privind o metod  de siguran  comun  pentru evaluarea conformit ii 
cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de siguran  feroviar  i în Regulamentul (UE) nr. 
1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metod  de siguran  comun  
pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea autoriza iei de siguran  
feroviar ; 

- comunicarea c tre administratorul/gestionarii de infrastructur  feroviar  i operatorii de transport 
feroviar a rezultatelor auditului de supraveghere, inclusiv observa iile i neconformit ile 
constatate în cadrul ac iunilor de audit de supraveghere; 

- informarea conducerii executive a ASFR asupra rezultatelor auditului de supraveghere, 
inclusiv asupra m surilor propuse în conformitate cu prevederile NORMEI pentru acordarea 
certificatelor de siguran , anex  la O.M.T.I. nr. 535/2007, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, cap. VIII i IX; 

- elaborarea atunci când este necesar a observa iilor i propunerilor pentru completarea 
cadrului de reglementare în domeniul auditului de siguran . 

 
8.13. Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei 

Acest serviciu este subordonat Directorului ASFR i are ca atribu ii principale urm toarele:  
- monitorizarea i armonizarea cadrului de reglementare cu cel al statelor membre ale Uniunii 

Europene, definirea responsabilit ilor participan ilor din sistem în scopul transpunerii în 
regulile na ionale de siguran  a obiectivelor i a metodelor de siguran  comune, 
elaborarea/actualizarea reglement rilor specifice din domeniul transportului feroviar i cu 
metroul i efectuarea controlului i inspec iei de stat. 

- elaborarea i promovarea de norme na ionale de siguran a circula iei (definite conform Legii 
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nr. 55/2006 Anexa 2); 
- elaborarea, actualizarea i/sau avizarea, dup  caz, a urm toarelor categorii de reglement ri 

specifice/obligatorii transportului feroviar i cu metroul: 
 destinate asigur rii compatibilit ii sistemului na ional de transport feroviar cu sistemele 

interna ionale de transport; 
 pentru construc ia, modernizarea, exploatarea, între inerea, repararea i verificarea 

tehnic  a infrastructurii feroviare i a materialului rulant;  
 de siguran  a traficului în transportul feroviar i cu metroul, precum i pentru transportul 

multimodal i combinat; 
 regulamente obligatorii pentru de in torii de linii ferate industriale i de vehicule 

feroviare, care au acces pe infrastructura feroviar  public , dup  caz, precum i pentru 
beneficiarii de transport; 

 de acordare a certificatelor de siguran  pentru operatorii de transport feroviar i a 
autoriza iilor de siguran  pentru administratorul i gestionarii de infrastructur  feroviar ; 

 pentru efectuarea transporturilor de m rfuri periculoase; 
 de atestare, certificare i autorizare pentru personalul din transportul feroviar i cu 

metroul, cu responsabilit i în siguran  circula iei; 
- transmiterea pe circuitul de avizare/aprobare al Ministerului Transporturilor a 

reglement rilor specifice transportului feroviar i cu metroul care au fost elaborate, 
actualizate i/sau avizate; 

- întocmirea programului anual de elaborare/actualizare a unor reglement ri specifice 
activit ii de transport feroviar i cu metroul; 

- participarea, din dispozi ia conducerii ASFR, la edin ele Comisiei de Dialog Social din 
cadrul Ministerului Transporturilor. 

 
8.14. Biroul Armonizare Reglement ri Europene 

Biroul Armonizare Reglement ri Europene se subordoneaz  efului Serviciului 
Reglement ri Siguran a Circula iei i are ca atribu ii principale urm toarele: 

- monitorizarea i armonizarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei feroviare, 
inclusiv sistemul de norme na ionale de siguran , cu cel adoptat de Uniunea European ; 

- stabilirea i clasificarea normelor na ionale de siguran  cu caracter obligatoriu i notificarea 
Comisiei Europene, conform Legii nr. 55/2006. Aceste norme na ionale sunt: 
 norme privind obiectivele de siguran  i metodele de siguran  na ionale; 
 norme privind cerin ele pentru sistemele de management al siguran ei i certificarea de 

siguran  a operatorilor de transport feroviar; 
 norme privind cerin ele pentru autorizarea introducerii în circula ie i a între inerii unui 

material rulant nou i modificat substan ial care nu este acoperit de o STI; 
 norme referitoare la cerin ele pentru personalul cu atribu ii de siguran  circula iei, 

medicale, formare, certificare profesional , dac  nu sunt acoperite de STI; 
 norme privind investigarea accidentelor i a incidentelor, etc.; 

- elaborarea i promovarea, modificarea sau avizarea, dup  caz, a normelor na ionale de 
siguran  circula iei pentru armonizarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei 
feroviare cu cel adoptat de Uniunea European ; 

- monitorizarea normelor de siguran  na ionale adoptate, pentru asigurarea în continuare a 
compatibilit ii sistemului na ional de transport feroviar cu sistemele interna ionale de 
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transport; 
- aplicarea sanc iunilor prev zute de Legea nr. 200/2003 i Legea nr. 402/2004 la constatarea 

unor fapte contraven ionale în desf urarea opera iunilor de transport feroviar i cu metroul;  
- actualizarea bazei de date din intranetul AFER, care con ine reglement ri specifice din 

domeniul transportului feroviar i cu metroul (ordine, hot râri de guvern, legi, directive, 
regulamente, decizii etc.); 

- efectuarea altor atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin 
acte normative.  

 
8.15. Departamentul Inspectorate de Siguran  Feroviar  

eful Departamentului Inspectorate de Siguran  Feroviar  este subordonat Directorului 
ASFR i are în principal, atribu ii i responsabilit i legate de coordonarea i verificarea 
urm toarelor activit i: 

- activitatea Inspectoratelor de Siguran  Feroviara - ISF 1 - 8 din subordine; 
- reprezentarea structurilor organizatorice din subordine în rela iile cu celelalte structuri 

organizatorice din cadrul AFER, în limita mandatului dat de Directorul ASFR; 
- supravegherea întocmirii programelor lunare privind activitatea de control i inspec ie de 

stat în transportul feroviar i cu metroul pentru compartimentele din subordine; 
- coordoneaz  activitatea privind supravegherea conformit ii constituen ilor de 

interoperabilitate cu cerin ele esen iale cerute în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
- coordoneaz  i verific  activitatea de supraveghere a înregistr rii corecte a materialului 

rulant i a infrastructurii feroviare în conformitate cu legisla ia în vigoare; 
- coordoneaz  i verific  întocmirea anual  a raportului privind activit ile ISF desf urate în 

anul precedent; 
- coordonarea aplic rii sistemului de management al calit ii, în structurile organizatorice 

subordonate, conform prevederilor procedurilor din domeniul calit ii. 
 
8.16. Inspectoratele de Siguran  Feroviar  

Acestea se afl  în subordinea Inspectorului ef al ASFR i au ca principal obiect de 
activitate controlul i inspec ia de stat în unit ile de cale ferat  i la agen ii economici din 
sistemul de transport feroviar i cu metroul care efectueaz  construirea, repararea, între inerea i 
exploatarea infrastructurii feroviare i a materialului rulant pentru respectarea legisla iei i a 
reglement rilor specifice în vigoare în transportul feroviar i cu metroul, în scopul depist rii 
deficien elor i sistemelor gre ite de lucru, a cauzelor care le genereaz , precum i stabilirea 
m surilor pentru înl turarea acestora i pentru prevenirea reapari iei lor. 

Activitatea Inspectoratelor de Siguran  Feroviar  este condus  de c tre Inspectorii efi 
Teritoriali, care sunt subordona i Inspectorului ef. 

Pentru îndeplinirea obiectului lor de activitate, inspectoratele de siguran  feroviar  au ca 
principale atribu ii urm toarele: 

- exercitarea controlului i inspec iei de stat privind respectarea reglement rilor na ionale i 
interna ionale în transportul feroviar i cu metroul, în unit ile subordonate Ministerului 
Transporturilor sau aflate sub autoritatea acestuia, în societ ile comerciale care furnizeaz  
produse sau servicii pentru calea ferat  i metrou, în unit ile operatorilor de transport 
feroviar, la administratorul infrastructurii feroviare publice, gestionarii de infrastructur  
feroviar , la de in torii de linii ferate industriale i material rulant; 

- verificarea modului în care este asigurat  activitatea de control a calit ii i securit ii 



25 

 

serviciilor în transportul feroviar i cu metroul, a calit ii lucr rilor de repara ii a 
materialului rulant, a între inerii infrastructurii i a instruirii personalului cu activit i în 
domeniul siguran ei circula iei în unit ile subordonate Ministerului Transporturilor sau sub 
autoritatea acestuia; 

- verificarea exploat rii i între inerii subsistemelor structurale i a vehiculelor autorizate, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 877/2010; 

- supravegherea agen ilor economici care de in în proprietate sau cu chirie, linii ferate 
industriale, privind modul în care asigur  verificarea st rii tehnice a liniei, respect  normele 
de func ionare i desf urare a traficului feroviar; 

- participarea la elaborarea, completarea sau modificarea ordinelor, instruc iunilor i a 
reglement rilor specifice transportului feroviar i cu metroul privind siguran  circula iei, 
securitatea transporturilor, calitatea serviciilor publice, protec ia vie ii i a mediului 
înconjur tor; 

- supravegherea entit ilor responsabile cu între inerea; 
- propunerea retragerii sau suspend rii autoriza iilor, certificatelor i atestatelor; 
- participarea la autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei din 

sistemul de transport feroviar; 
- participarea la atestarea salaria ilor de specialitate care asigur  formarea, perfec ionarea 

profesional  i participarea în comisie pentru autorizarea personalului cu responsabilit i în 
siguran  circula iei; 

- participarea la verificarea documenta iilor pentru aprobarea regulamentului tehnic de 
exploatare i pentru acordarea autoriza iei de exploatare a liniilor ferate industriale, precum 
i la verificarea tehnic  periodic  în comisie a LFI. 

 
9. PROCEDURILE SPECIFICE PE BAZA C RORA Î I DESF OAR  

ACTIVITATEA COMPARTIMENTELE FUNC IONALE 
 

Compartimentele func ionale din cadrul Autorit ii Feroviare Român  - ASFR î i desf oar  
activitatea pe baza procedurilor specifice. Acestea sunt întocmite de c tre personalul fiec rui 
compartiment func ional. Procedurile specifice care sunt în vigoare, se aduc la cuno tin a 
întregului personal din organiza ie, a c rui activitate este legat  de con inutul acestor proceduri. 
Acest lucru este necesar, deoarece exist  o serie de activit i specifice organiza iei care implic  
colaborarea personalului din mai multe compartimente func ionale. 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate procedurile specifice i ghidurile aflate în vigoare, 
corespunz toare compartimentelor func ionale din cadrul Autorit ii de Siguran  Feroviar  
Român  - ASFR. 

 
A. Serviciul Autorizare Punere în Func iune Subsisteme Structurale 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 P.S. 2140 - 01 

 
Acordarea autoriza iei pentru punere în func iune 
subsistemele structurale 

20.05.2013 

2 P.S. 2140 - 02 
 

Acordarea autoriza iei de pentru punere în func iune linii 
ferate industriale 

20.05.2013 

3 P.S. 2140 - 03 Comunicarea neconformit ilor cu cerin ele esen iale ale 20.05.2013 
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 constituen ilor de interoperabilitate i ale subsistemelor 
structurale 

4 P.S. 2140 - 04 
 

Autorizarea suplimentar  de punere în func iune a vehiculelor 
autorizate ini ial într-un alt stat membru UE în vederea 
utiliz rii pe c ile ferate din România a vehiculelor feroviare 

20.05.2013 

5 G.F. 2140 - 01 
 

Ghid privind autorizarea sistemelor structurale/vehiculelor 
feroviare în conformitate cu prevederile H.G.877/2010 
privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modific rile 
i complet rile ulterioare 

20.05.2013 

6 G.F. 2140 - 02 
 

Ghid de întocmire a dosarului de autorizare suplimentar  a 
vehiculelor feroviare autorizate ini ial într-un alt stat membru 
UE, în vederea utiliz rii pe re eaua feroviar  din România 

20.05.2013 

7 G.F. 2140 - 03 Ghid de ob inere a autoriza iei de punere în func iune (APF) a 
liniilor ferate industriale 

12.12.2005 

 
B. Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran  

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS-SCAS - 1 

 
Acordarea autoriza iei speciale pentru efectuarea 
transportului de c l tori pe liniile de metrou 

20.05.2013 

2 PS-SCAS - 6 
 

Acordarea autoriza iei de siguran  20.05.2013 

3 PS-SCAS - 8 
 

Acordarea certificatului de siguran  20.05.2013 

4 PS-SCAS - 9 
 

Acordarea certificatului de siguran  actualizat/modificat 20.05.2013 

5 PS-SCAS - 10 
 

Acordarea certificatului de siguran  reînnoit 20.05.2013 

6 PS-SCAS - 11 
 

Auditul sistemelor de management al siguran ei feroviare 20.05.2013 

7 2230 - 9 
 

Preg tirea profesional  a responsabililor cu sistemul de 
management al siguran ei 

15.07.2013 

 
C. Serviciul Certificare ERI, Supraveghere Furnizori Feroviari 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS-2120 - 18 

 
Auditul sistemelor de management al între inerii vagoanelor 
de marf  

10.04.2013 

2 PS-2120 - 19  Desf urarea ac iunilor comune de evaluare din cadrul 
procesului de certificare 

24.07.2013 

3 PS-2120 - 20  Certificarea entit ilor responsabile cu între inerea 
vagoanelor de marf /certificarea pentru func ii de între inere 
a vagoanelor de marf  

10.04.2013 

4 PS-2120 - 21  Organizarea i func ionarea comitetului de certificare ERI 10.04.2013 
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5 R-2020-05, 
 

Propunerea de suspendare/retragere de c tre autoritatea de 
siguran  feroviar  român  a autoriza iei de furnizor feroviar  

- 

 
D. Serviciul Autorizare, Atestare Personal 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS 2230-1 

 
Autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a 
circula iei care urmeaz  s  desf oare pe proprie r spundere 
activit i specifice transportului feroviar 

01.06.2013 

2 PS 2230-2 
 

Modul de desf urare a activit ii de atestare a salaria ilor de 
specialitate care asigur  preg tirea, perfec ionarea i 
autorizarea personalului cu responsabilit i în siguran a 
circula iei 

01.06.2013 

3 PS 2230-3 
 

Examinarea i atestarea responsabililor desemna i cu 
atribu ii în organizarea, conducerea activit ii de transport 
feroviar/operatorilor de manevr  feroviar  i de siguran a 
circula iei, apar inând operatorilor de transport 
feroviar/operatorilor de manevr  feroviar , a responsabililor 
desemna i cu atribu ii în gestionarea infrastructurii feroviare 
neinteroperabile i siguran a circula iei din cadrul 
gestionarilor de infrastructur  feroviar  neinteroperabil  i a 
responsabililor cu siguran a circula iei pentru liniile ferate 
industriale 

01.06.2013 

4 PS 2230-4 
 

Modul de desf urare a activit ii de autorizare a 
personalului care face parte din comisiile pentru tratarea 
transporturilor excep ionale pe infrastructura feroviar  
public  

01.06.2013 

5 PS 2230-5 
 

Examinarea i atestarea personalului care asigur  întocmirea 
sau verificarea proiectelor de înc rcare necesare efectu rii 
transporturilor excep ionale pe infrastructura feroviar  

01.06.2013 

6 PS 2230-6 
 

Preschimbarea permiselor de conducere i acordarea vizei 
periodice la autoriza iile personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe proprie 
r spundere activit i specifice transportului feroviar  

01.06.2013 

7 PS 2230-7 
 

Suspendarea autoriza iilor personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe proprie 
r spundere activit i specifice transportului feroviar 

01.06.2013 

8 PS 2130-8 
 

Retragerea autoriza iilor personalului cu responsabilit i în 
siguran a circula iei care urmeaz  s  desf oare pe proprie 
r spundere activit i specifice transportului feroviar 

01.06.2013 

9 PS 2230-9 
 

Preg tirea profesional  a responsabililor cu sistemul de 
management al siguran ei feroviare 

01.06.2013 

10 PS 2231-1 
 

Preg tirea profesional  a consilierilor de siguran  pentru 
transportul m rfurilor periculoase 

01.06.2013 
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E. Serviciul Linii Ferate Industriale 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii 

Denumirea procedurii 
Data 

intr rii în 
vigoare 

1 PS 2220-1 R1 Aprobarea regulamentului tehnic de exploatare a LFI 01.09.2013 
2 PS 2220-2 

 
Acordarea autoriza iei de exploatare a liniei ferate 
industriale, vizarea periodic , modificarea, suspendarea i 
retragerea acesteia 

20.05.2013 

3 PS 2220-3 
 

Clasificarea i eviden a liniilor ferate industriale 20.05.2013 

4 PS 2220-4 
 

Emiterea autoriza iei de lucru de interven ie la liniile ferate 
industriale, f r  acces la 
Infrastructura feroviar  

20.05.2013 

5 PS 2220-5 
 

Emiterea avizului AFER pentru construirea, modificarea sau 
desfiin area unui linii ferate industriale, necesar ob inerii 
aprob rii Ministerului Transporturilor 

20.05.2013 

6 PS 2220-6 Acordarea autoriza iei de func ionare din punct de vedere 
tehnic a sta iilor de cale ferat  

20.05.2013 

 
F. Serviciul Control Siguran a Circula iei 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS 2210-001 Modul de desf urare a activit ii personalului de serviciu 

din cadrul Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  pentru 
asigurarea continuit ii serviciului 

01.06.2013 

2 PS 2210-002 Efectuarea inspec iei de stat în cazul producerii 
accidentelor/incidentelor 

01.06.2013 

3 PS 2210-003 Întocmirea de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  a eviden elor i statisticilor accidentelor i 
incidentelor produse în desf urarea opera iunilor de 
transport pe c ile ferate i re eaua de transport cu metroul 

01.06.2013 

4 PS 2210-4 Finalizarea de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  a activit ii de control i inspec ie de stat prin 
întocmirea notelor de constatare 

01.09.2013 

5 PS 2210-05 Întocmirea de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  a tematicii de control i inspec ie de stat 

01.09.2013 

6 PS 2210-6 Întocmirea de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  a programului de control i inspec ie de stat 

01.09.2013 

 
G. Serviciul Audit 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS-2020 - 11 Auditul sistemului de management al siguran ei feroviare 20.05.2013 
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H. Serviciul Reglement ri Siguran a Circula iei / Biroul Armoniz ri Reglement ri 
Europene 

Nr. 
crt. 

Codul 
procedurii Denumirea procedurii 

Data 
intr rii în 

vigoare 
1 PS 2110 - 01 Elaborarea/actualizarea în cadrul Autorit ii de Siguran  

Feroviar  Român  a reglement rilor specifice transportului 
feroviar i cu metroul 

20.05.2013 

2 PS 2110 - 02 Avizarea în cadrul Autorit ii de Siguran  Feroviar  
Român  a reglement rilor specifice activit ii de transport 
feroviar i cu metroul 

20.05.2013 

 
10. GHIDURI, METODOLOGII I FORMULARE PUBLICATE PE PAGINA PROPRIE 

DE INTERNET A ASFR 
 

A. Ghiduri 
Nr. 
crt. Denumire 

1 Ghid pentru elaborarea sistemului de management al siguran ei 
2 Ghid pentru evaluarea riscului 
3 Ghid pentru acordarea certificatelor de siguran  pentru transport feroviar de c l tori i/sau 

marf  (tip „A” i/sau „B”) 
4 Ghid pentru acordarea certificatelor de siguran  numai pentru manevra feroviar  (tip „C”) 
5 Ghid privind autorizarea vehiculelor feroviare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modific rile i complet rile 
ulterioare 

6 Ghid de întocmire a dosarului de autorizare suplimentar  a vehiculelor feroviare autorizate 
ini ial într-un alt stat membru UE, în vederea utiliz rii pe re eaua feroviar  român  

7 Etape privind autorizarea pentru punere în func iune vehicul feroviar 
8 Ghid pentru acordarea autoriza iei de punere în func iune a unei linii ferate industriale 
9 Ghid pentru acordarea autoriza iei de exploatare a unei linii ferate industriale 
10 Ghid pentru ob inerea permisului de conducere / autoriza iei de c tre personalul cu 

responsabilit i în siguran a circula iei 
11 Ghid pentru preschimbarea permisului de conducere i acord rii vizei periodice la 

autoriza iile personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei 
12 Ghid pentru ob inerea atestatelor pentru responsabilii cu atribu ii în siguran a circula iei 

 
B. Metodologii 

1 Metodologie pentru acordarea Certificatului de entitate responsabil  cu între inerea / 
Certificat pentru func ii de între inere - revizia 2 - 2014 (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 ) 

2 Metodologie de calcul a tarifelor pentru activitatea de certificare a entit ilor responsabile 
cu între inerea vagoanelor de marf  
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C. Formulare 
1 Cerere de „Certificat de entitate responsabil  cu între inerea” 
2 Cerere de „Certificat pentru fun ii de între inere” 
3 Cerere „Autoriza ie de Siguran ” 
4 Cerere de eliberare a Certificatului de Siguran  

 
 
 
 
 


