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A. Introducere 
1. Scopul i domeniul de aplicare  

Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este autoritatea na ional  de siguran  din 
România înfiin at  în baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar  cu 
modific rile i complet rile ulterioare, care a transpus Directiva 2004/49/EC în legisla ia na ional . 

Autoritatea de Siguran  Feroviar  Roman  îndepline te, în principal, urm toarele atribu ii:  
a) autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar, în 

conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar i 
verificarea respect rii cerin elor esen iale relevante la exploatarea i între inerea acestora; 

b) supravegherea conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale;  
c) autorizarea punerii in func iune i a introducerii în circula ie a unui material rulant nou sau 

modificat substan ial, care înc  nu este acoperit de o specifica ie tehnic  de interoperabilitate - 
STI;  

d) emiterea, reînnoirea, modificarea i revocarea p r ilor relevante din certificatele de siguran  i 
autoriza iile de siguran  acordate i verificarea îndeplinirii condi iilor i cerin elor stabilite în 
acestea i a faptului c  administratorul/gestionarii de infrastructur  i operatorii de transport 
feroviar func ioneaz  în conformitate cu cerin ele dreptului comunitar sau na ional;  

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

f) supravegherea înregistr rii corespunz toare a vehiculelor în Registrul Na ional al Vehiculelor -   
RNV i dac  informa iile con inute de acesta cu privire la siguran  sunt precise i actualizate; 

g) certificarea entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor de marf  în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei.  

Raportul anual este întocmit dup  modelul transmis de Agen ia Feroviar  European  - ERA i 
con ine elementele men ionate la art. 18 din Directiva 2004/49/EC privind siguran a c ilor ferate 
europene referitoare la:  
   a) dezvoltarea siguran ei feroviare, inclusiv o inventariere la nivelul României a indicatorilor de 
siguran  comuni (ISC);  
   b) modific ri importante ale legisla iei i reglement rilor privind siguran a feroviar ;  
   c) dezvoltarea certific rii de siguran  i a autoriz rii de siguran ;  
   d) rezultatele i experien a cu privire la controlarea administratorului/gestionarilor de infrastructur  si 
a operatorilor de transport feroviar.  

Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR întocme te prezentul raport anual cu 
activit ile sale din anul 2013, în scopul transmiterii acestuia Agen iei Feroviare Europene – ERA pân  
la data de 30 septembrie, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , 
care transpune în legisla ia din România prevederile Directivei 2004/49/EC, precum i al public rii în 
Buletinul AFER i pe site-ul Autorit ii Feroviare Române – AFER.  

Publicul int  al prezentului raport este constituit din: 
 administratorul de infrastructur  feroviar   - CNCF „CFR” SA; 
 gestionarii de infrastructur  feroviar  neinteroperabil : S.C. RC - CF TRANS SRL, S.C. 

TRANSFEROVIAR GRUP S.A., S.C. RG HOLZ COMPANY SRL, S.C. VIROMET 
S.A., S.C. VIATERRA SPEDITION S.R.L., S.C. CONSTRUC II C I FERATE S.A., 
S.C. SERVTRANS INVEST S.A., S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., S.C. 
APRIA S.R.L., S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.; 

 operatorii de transport feroviar: SNTFM ”CFR MARF ” S.A., SNTFC ”CFR 
C L TORI” S.A., S.C. UNICOM TRANZIT S.A, S.C. SERVTRANS INVEST S.A., 
S.C. GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A., S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL, S.C. 
TRANSFEROVIAR GRUP S.A., S.C. SOFTRANS S.R.L., S.C. DB SCHENKER 
RAIL ROMÂNIA S.R.L., S.C. CARGOTRANS VAGON S.A., S.C. TRANS 
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EXPEDITION FEROVIAR S.R.L., S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L., S.C. 
REGIOTRANS  S.R.L., S.C. TRANSBLUE S.R.L., S.C. REGIONAL  S.R.L., S.C. 
DORI TRANS S.R.L., S.C. RAIL FORCE S.R.L., S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L., 
S.C. RAIL CARGO CARRIER ROMÂNIA S.R.L., S.C. GRUP TRANSPORT 
FEROVIAR S.A., S.C. ELECTRO COMP S.R.L., S.C. CAPTRAIN ROMÂNIA 
S.R.L., S.C. TRANSFEROVIAR C L TORI S.R.L., S.C. CER – FERSPED S.A., 
S.C. TRANS RAIL S.R.L., COLAS RAIL Ltd., S.C. INTERREGIONAL C L TORI 
S.R.L., S.C. TIM RAIL CARGO S.R.L., S.C. INTERNA IONAL RAIL TANSPORT 
S.R.L., S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L, precum i  alte organisme i operatori 
economici din domeniul feroviar.  

 
2. Schimb ri organizatorice semnificative 

 La data de 10.10.2013, a fost înfiin at în cadrul ASFR Serviciul Audit care are ca obiect de 
activitate efectuarea activit ilor de audit de siguran  feroviar .  
 Pentru îndeplinirea obiectului s u de activitate, Serviciului Audit îi revin urm toarele atribu ii i 
responsabilit i: 

a) 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; 

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

c) 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; 

d) 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); 

e) verificarea îndeplinirii cerin elor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1158/2010 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. 1169/2010 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 ; 

f) 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; 

g) informeaz  conducerea 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; 

h) când este necesar, elaboreaz  observa ii i propuneri pentru completarea cadrului de 
reglementare în domeniul auditului de siguran . 

 
 Începând cu data de 27.05.2013, a fost demarat  activitatea de certificare a entit ilor 
responsabile cu între inerea vagoanelor de marf , în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
nr. 445/2011, dat  cu care a fost preluat  de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  – ASFR, 
activitatea de supraveghere a agen ilor economici certifica i pentru func ia de între inere. 
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B. Realizarea general  a siguran ei i strategia 
 
1. Principalele concluzii privind anul de raportare 

 
a) În anul 2013, activitatea de investigare a accidentelor i incidentelor s-a desf urat în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de  investigare a accidentelor i a incidentelor feroviare, 
de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, aprobat prin 
Hot rârea Guvernului României nr. 117/17.02.2010, regulament care a transpus în legisla ia na ional  
Directiva 2004/49/CE, respectiv Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , în sensul aplic rii 
unitare a prevederilor acestora de c tre to i operatorii economici care desf oar  opera iuni de 
transport feroviar pe c ile ferate din România. 
 Conform prevederilor regulamentului, investigarea accidentelor s-a efectuat de c tre 
Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR (denumit în continuare OIFR), iar investigarea 
incidentelor s-a efectuat în func ie de activitatea în care acestea s-au produs, de c tre comisii formate 
din reprezentan i ai OIFR i/sau ai administratorului de infrastructur /gestionarilor de infrastructur , 
operatorilor economici care desf oar  opera iuni de transport pe c ile ferate implica i, respectiv numai 
de c tre reprezentan i ai administratorului de infrastructur /gestionarilor de infrastructur , operatorilor 
economici care desf oar  opera iuni de transport pe c ile ferate implica i. Rapoartele de investigare 
întocmite de c tre OIFR, pe lâng  descrierea obiectivelor investiga iilor efectuate cuprind, dac  este 
cazul, i recomand ri de siguran .  

b) În anul 2013 s-a produs un num r total de 79 de coliziuni de trenuri cu obstacole aflate in 
interiorul gabaritului de liber  trecere al c ii ferate (animale nesupravegheate, autovehicule aflate 
în gabaritul de liber  trecere al c ii ferate, stânci, copaci, atelaje, etc.). Niciun caz de coliziune de 
trenuri cu obstacole aflate în interiorul gabaritului de liber  trecere al c ii ferate nu a avut ca urmare  
victime omene ti. 
 Faptele produse de ter e persoane fizice sau juridice, care au pus în pericol siguran a feroviar , 
care au avut ca urmare perturbarea activit ii de transport feroviar, distrugerea i/sau sustragerea de 
piese sau materiale din componen a vehiculelor sau infrastructurii feroviare), au fost avizate de c tre 
personalul feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de  investigare a accidentelor i a 
incidentelor feroviare, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, 
aprobat prin Hot rârea Guvernului României nr. 117/17.02.2010, art 34, alin. (2), organelor de poli ie 
care, împreun  cu alte institu ii abilitate ale statului, au procedat la identificarea persoanelor vinovate în 
vederea recuper rii contravalorii pagubelor produse la vehiculele feroviare sau la infrastructura 
feroviar .   
 În anul 2013 s-a produs un num r total de 18 deraieri de trenuri care au fost încadrate ca 
accidente în conformitate cu prevederile Regulamentului de  investigare a accidentelor i a 
incidentelor feroviare, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, 
aprobat prin Hot rârea Guvernului României nr. 117/17.02.2010, art. 7 (1), b), iar investigarea s-a 
efectuat de c tre OIFR, care a emis, dup  caz, recomand ri de siguran .  Nicio deraiere de trenuri nu a 
fost încadrat  ca accident semnificativ. 

c) În anul 2013 s-a produs un num r total de 136 de accidente la treceri la nivel (din care 
un num r de 44 de accidente semnificative care s-au soldat cu 51 persoane r nite i 27 persoane 
decedate) i 135 cazuri de persoane lovite de c tre vehicule feroviare aflate in mi care, cu excep ia 
cazurilor de suicid, pentru care nu s-a efectuat investigare, soldate cu r nirea a 61 persoane i decesul 
a 74 persoane. Conform prevederilor Regulamentului de  investigare a accidentelor i a incidentelor 
feroviare, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, art. 50, alin. 
(1), acestea nu se investigheaz , cu excep ia cazurilor de loviri de vehicule rutiere de c tre trenurile în 
circula ie la trecerile la nivel ca urmare a neînchiderii barierei sau nefunc ion rii instala iei de 
semnalizare i în urma c rora au rezultat victime omene ti sau pagube materiale importante. De 
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asemenea, în anul de raportare s-au produs 6 incendii la materialul rulant care au fost încadrate ca 
accidente în conformitate cu prevederile Regulamentul de  investigare a accidentelor i a incidentelor 
feroviare, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, art. 7, alin. 
(e), iar investigarea s-a efectuat de c tre OIFR. Aceste cazuri de incendii nu au fost încadrate ca 
accidente semnificative. 

d) În anul 2013, s-a produs un accident grav i anume: la data de 16 octombrie, ora 08:40, pe 
raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Între inere i Repara ii CF Cluj, sec ia 
de circula ie Deda – S r el (linie simpl  electrificat ), între sta ia CFR Monor Gledin i halta de 
mi care Râpa de Jos, la km. 33+300, drezina pantograf DP 58 apar inând Districtului LC S r el, care 
circula ca tren nr. 48924, a ajuns din urm  i a lovit trenul de marf  nr. 50473-2 (apar inând 
operatorului de transport feroviar SC UNICOM TRANZIT SA Bucure ti). În urma impactului s-a 
produs deraierea drezinei pantograf de a 2-a osie în sensul de mers. Cei 16 salaria i ocupan i ai drezinei 
au fost accidenta i i au fost transporta i la UPU Bistri a i UPU Târgu Mure . Conform raportului de 
investigare, 3 salaria i au avut r ni superficiale i au refuzat internarea în spital. Cauza direct  a 
producerii acestui accident grav o constituie neoprirea drezinei pantograf DP 58, la semnalul BL 6 de 
pe BLA Monor Gledin – Râpa de Jos, care fiind stins ordona oprirea conform reglement rilor specifice 
în vigoare. 
 Se face precizarea c  informa iile referitoare la persoanele decedate sau grav r nite în accidente 
de tipul coliziuni de trenuri cu obstacole aflate in interiorul gabaritului de liber  trecere al c ii ferate, 
loviri la treceri la nivel, respectiv persoane lovite de c tre vehicule feroviare aflate in mi care, cu 
excep ia cazurilor de suicid, reprezint  informa ii furnizate de personalul feroviar prezent la fa a locului 
în momentul producerii, ne inând cont de starea de s n tate ulterioar  a victimelor.  
 În conformitate cu prevederile Regulamentului de  investigare a accidentelor i a incidentelor 
feroviare, de dezvoltare i îmbun t ire a siguran ei feroviare pe c ile ferate din România, art. 74, alin. 
(2), (3) recomand rile de siguran  emise de OIFR în rapoartele de investigare sunt adresate ASFR iar 
cele care pot fi urmate sunt luate în considerare, analizate, identificate m surile ce trebuie luate i 
efectuat  planificarea implement rii acestora.   

 
2. Strategia, programele i ini iativele na ionale de siguran  

 
 În conformitate cu legisla ia feroviar  na ional  i european , siguran a feroviar  reprezint  o 
prioritate i totodat  o obliga ie pentru fiecare stat membru, situa ie care impune men inerea unui nivel 
de siguran  ridicat i, acolo unde este rezonabil, îmbun t it, aceasta în beneficiul utilizatorilor 
transportului feroviar, atât persoane fizice cât i juridice. 
 
 Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  – ASFR este un organism esen ial în peisajul 
feroviar din România, monitorizând performan a siguran ei, coordonând astfel toate activit ile legate 
de colectarea, procesarea i analizarea diferitelor seturi de date (indicatori de siguran  comuni), 
prezentate sintetic in Raportul anual, document public. 
 
 Unul dintre obiectivele ASFR este îmbun t irea accesului la pia  pentru serviciile de transport 
feroviar urm rind respectarea principiilor stabilite pentru gestionarea, reglementarea i controlul 
siguran ei feroviare. Astfel, ASFR, prin prezentul document, instituie propria metodologie pentru a ine 
sub observa ie performan ele în domeniul siguran ei dup  acordarea documentelor necesare desf ur rii 
opera iunilor de transport feroviar (autoriza ii pentru administratorul infrastructurii feroviare, certificate 
de siguran  pentru operatorii de transport feroviar, respectiv pentru entit ile responsabile cu 
între inerea vagoanelor de marf ). 
 În activitatea de supraveghere ASFR aplic  principiul propor ionalit ii între aplicarea normelor 
i riscuri. Ac iunile instituite pentru a asigura respectarea obliga iilor sau pentru a trage la r spundere 
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operatorii economici supraveghea i pentru nerespectarea obliga iilor lor legale sunt propor ionale cu 
riscurile privind siguran a sau cu gravitatea poten ial  a consecin elor nerespect rii obliga iilor, inclusiv 
cu orice prejudiciu existent sau poten ial. 
 De asemenea, ASFR aplic  principiul coeren ei abord rii, astfel încât s  aib  aceea i abordare 
în circumstan e similare, pentru a ob ine rezultate similare.  
  

3. Revizuirea anului precedent 
 

 Pentru inerea sub control a activit ii de supraveghere a administratorului/gestionarilor de 
infrastructur  feroviar  neinteroperabil  i operatorilor de transport feroviar de c tre compartimentele 
din cadrul ASFR, în cursul anului 2013 au fost efectuate audituri interne de evaluare în baza 
obiectivelor de audit întocmite i au fost dispuse m suri de îmbun t ire a activit ii. 

 
4. Domenii pe care se va concentra aten ia în anul viitor  

 
  În anul viitor ASFR se va concentra pe activit ile de supraveghere prin ac iuni de audit, control 

i inspec ie de stat. 
 Este necesar  o îmbun t ire continu  a nivelului de cuno tin e profesionale, ASFR 
propunându- i s  caute noi metode privind atingerea acestui obiectiv. 
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C. Progrese în realizarea siguran ei 
 
1. Analiza detaliat  a ultimelor trenduri înregistrate. 

 

  

Persoane decedate pe tip de accident 
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Coliziuni
Deraieri
Accidente la treceri la nivel
Accidente cauzate persoanelor de material rulant în mi care
Incendii la materialul rulant
Altele

      
 

Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la 
treceri la nivel 

Accidente cauzate 
persoanelor de 

materialul rulant în 
mi care 

Incendii la 
materialul 

rulant 
 Altele Total 

2009 0 0 40 107 0 3 150 
2010 3 0 35 97 1 3 139 
2011 0 0 22 78 0 0 100 
2012 0 0 41 84 0 1 126 
2013 0 0 27 74 0 0 101 
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Persoane decedate pe tip de accident relativ la tren-km.
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Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la 
treceri la nivel 

Accidente cauzate 
persoanelor de 

materialul rulant în 
mi care 

Incendii la 
materialul 

rulant 
 Altele 

2009 0 0 0.43 1.15 0 0.032 
2010 0.032 0 0.37 1.04 0.11 0.032 
2011 0 0 0.24 0.84 0 0 
2012 0 0 0.44 0.9 0 0.11 
2013 0 0 0.29 0.79 0 0 
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Persoane grav r nite pe tip de accident
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Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la 
treceri la nivel 

Accidente 
cauzate 

persoanelor de 
materialul rulant 

în mi care 

Incendii la 
materialul rulant  Altele  Total 

2009 3 0 50 128 0 6 187 
2010 14 0 65 93 2 8 182 
2011 1 0 57 88 0 5 151 
2012 0 0 60 67 0 4 131 
2013 16 0 51 61 0 0 128 
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Persoane grav r nite pe tip de accident relativ la tren-km.
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Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la 
treceri la nivel 

Accidente 
cauzate 

persoanelor de 
materialul rulant 

în mi care 

Incendii la 
materialul rulant  Altele  

2009 0.032 0 0.54 1.37 0 0.064 
2010 0.15 0 0.7 1 0.021 0.086 
2011 0.011 0 0.61 0.92 0 0.054 
2012 0 0 0.64 0.72 0 0.043 
2013 0.17 0 0.55 0.65 0 0 
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Accidente feroviare
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Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la treceri la 
nivel 

Accidente cauzate 
persoanelor de 
materialul rulant în 
mi care 

Incendii la 
materialul rulant  Altele  Total 

2009 2 1 57 235 0 9 304 
2010 10 0 58 190 2 11 271 
2011 1 1 43 166 1 5 217 
2012 0 0 59 151 0 5 215 
2013 1 0 44 135 0 0 180 
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Accidente feroviare relativ la tren-km.
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Anul Coliziuni  Deraieri Accidente la treceri la 
nivel 

Accidente cauzate 
persoanelor de 
materialul rulant în 
mi care 

Incendii la 
materialul rulant  Altele  

2009 0.021 0.011 0.61 2.52 0 0.096 
2010 0.11 0 0.62 2.035 0.021 0.12 
2011 0.011 0.011 0.46 1.78 0.011 0.54 
2012 0 0 0.63 1.62 0 0.054 
2013 0.011 0 0.47 1.45 0 0 
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Precursori ai accidentelor pe tipuri
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An ine rupte  erpuiri de linii 

Defec iune de 
semnalizare 

rezultând într-o 
stare periculoas  

a semnalului 

 Semnale 
dep ite pe 

pericol 

Ro i cr pate la 
vehicule 

feroviare în 
serviciu 

 Osii rupte la 
vehicule 

feroviare în 
serviciu 

Total 

2009 414 3 0 432 0 1 850 
2010 591 0 1 571 0 0 1163 
2011 580 0 0 518 0 0 1098 
2012 643 0 0 447 0 1 1091 
2013 484 0 0 405 2 1 892 

 
Siguran a din punct de vedere tehnic a infrastructurii i inerea sub control a acesteia, 

managementul siguran ei 
 
 Lucr ri recep ionate în cursul anului 2013 
  

 Interval Câmpina -  Predeal   
- ISPA Nr. 2003/RO/16/P/PT/007/02/01 
Lucr ri de infrastructur , suprastructur  i lucr ri civile în sta ii  
LOT 1 - PORR – Au fost recep ionate: 2 sta ii (Comarnic i Bu teni) i 1 interval (Câmpina-
Comarnic). 
- ISPA Nr.2003/RO/16/P/PT/007/02/02/01 
Lucr ri de poduri din beton  
LOT 2 – 2.1 - JV SC ARCADA Company SA - SC Construc ii Feroviare SRL 
Au fost recep ionate 19 pode e  
- ISPA Nr.2003/RO/16/P/PT/007/02/02/02 
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Reabilitare poduri  metalice 
LOT 2 – 2.2 - JV Franz Kassecker GmbH -Bilfinger Berger Baugesellschaft mbh Wien 
Au fost recep ionate 40 poduri  
- ISPA Nr.2003/RO/16/P/PT/007/02/03 
Linia de contact, protec ia instala iilor din cale i vecin tate i energoalimentare 
LOT 3 - JV COLAS Rail - ISAF 
Au fost recep ionate 3 sta ii (Câmpina, Comarnic i Bu teni) i 4 intervalele (Câmpina-Comarnic, 
Sinaia – Bu teni, Bu teni – Azuga, Azuga – Predeal). 

 Interval Bucure ti B neasa - Fundulea 
- ISPA Nr. 2000/RO/16/P/PT/001/03/04 
Instala ii de semnalizare i telecomunica ii 
 LOT 4 SC IMSAT 
Au  fost  recep ionate  4  sta ii   (B neasa,  Pantelimon,  Pas rea,  Br ne ti)  i  4  intervale  (B neasa  –  
Pantelimon,  Pantelimon- Pas rea , Pas rea -Br ne ti i Br ne ti-Fundulea). 

 Interval Fundulea - Lehliu  
- ISPA Nr. 2000/RO/P/PT/001/04/01 
Lucr ri de poduri   
Lot 1 - ASTALDI SpA 
Au fost recep ionate 2 poduri. 
- ISPA Nr. 2000/RO/P/PT/001/04/02 
Lucr ri de infrastructur  i suprastructur   
Lot2 - ASTALDI SpA 
Au fost recep ionate 2 sta ii  (Fundulea i S rule ti) i 2 intervalele (Fundulea - S rule ti  i Sarule ti – 
Lehliu). 

 Interval Lehliu - Fete ti 
- ISPA Nr. 2000/RO/16/P/PT/001/05/01 
Lucr ri de poduri 
LOT 1 JV ARCADA Company - Construc ii Feroviare SRL - SC West Star 
A fost recep ionat 1 pod. 
- ISPA Nr. 2000/RO/P/PT/001/04/02 
Lucr ri de infrastructur  i suprastructur   
LOT 2 - ASTALDI SpA 
A fost recep ionat Intervalul Dâlga – Dor Marunt. 

 Interval Fete ti – Constan a 
- JIBIC 
Lucr ri de infrastructur  i suprastructur  
LOT 2 - Swietelsky - Wiebe- Takenaka 
Au fost recep ionate 6 sta ii (Ovidiu, Cernavod  Pod, Medgidia, Doroban u, Basarabi, Palas), halta 
Dun rea i 5 intervale (Ovidiu - Dun rea, Medgidia - Doroban u, Basarabi -Valul lui Traian, Valul lui 
Traian – Palas, Palas – Constan a). 
- JIBIC 
Lucr ri linia de contact, protec ia instala iilor, energoalimentare 
LOT 5 - Balfour Beatty 
Au fost recep ionate 4 intervale (Ovidiu – Dun rea, Dun rea – Cernavoda, Doroban u - Basarabi, Palas 
- Constan a ), Substa ia de Trac iune Mircea Vod  i 3 sta ii (Medgidia, Doroban u i Palas). 

 Proiect  eRail instala ie electronic  tip ESTW L 90 RO pentru centralizarea sta iei 
A fost recep ionat  instala ia de centralizare electronic  Sta ia CF Drobeta Turnu Severin. 
Recep ii la terminarea lucr rilor: 

 Lucr ri reabilitare tuneluri CF SRCF Bra ov si SRCF Timi oara 
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Au fost recep ionate 5 tuneluri (Vârful T tarului, Fene , Ciumani, Dealul Negru, S lard). 
 Modernizarea  sta iilor de cale ferat    

Au fost recep ionate 5 sta ii( Vaslui, Piatra Neam , Br ila, Sf. Gheorghe, C l ra i Sud). 
 

Proiecte în preg tire în cursul anului 2013 
 

 „Reabilitarea liniei de cale ferat   Frontier  – Curtici – Arad – Simeria parte component  a 
Coridorului IV Pan - European pentru circula ia trenurilor cu viteza maxim  de 160 km/h”, Tronsonul 2: 
Km 614 - Gurasada i Tronsonul 3: Gurasada – Simeria.   
 Consultantul PÖYRY Deutschland GmbH Mannheim a predat la CNCF ”CFR” SA - D.M.P.E. 
Studiul de Fezabilitate i Proiectul tehnic pentru Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada i Tronsonul 3: 
Gurasada – Simeria (Versiunea Final ). 
 S-au avizat  în CTE-CFR Caietele de sarcini pentru Consultan  în domeniul execu iei i pentru 
verificarea execu iei lucr rilor de construc ii i instala ii.  
 S-a transmis cererea de finan are la MT – AM-POS-T. 
 S-a publicat pe SEAP anun ul de participare nr.147434 privind procedura de licita ie deschis  
pentru achizi ia serviciilor de  Consultan  în domeniul execu iei i pentru verificarea execu iei lucr rilor 
de construc ii i instala ii pe 4 loturi: subtronsonul 2a, subtronsonul 2b, subtronsonul 2c i tronsonul 3; 
procedur  la 31.12.2013 în desf urare. 
 Proiectul de Hot râre de Guvern  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei a 
fost aprobat de Ministerul Transporturilor i la 31.12.2013 se afla la Ministerul Dezvolt rii Regionale i 
Administra iei Publice. 
 

 Îmbun t irea siguran ei feroviare,  
 S-au preg tit 4 proiecte privind îmbun t irea siguran ei feroviare cu finan are asigurat  din FEDR 
prin contractele de finan are  încheiate pân  la data de 03.01.2012 între  CNCF” CFR” - SA i AM POST: 

1. Sistem de detectare a cutiilor de osii supraînc lzite i a frânelor strânse (21 loca ii): a fost publicat 
în SEAP anun ul de participare nr.148186/27.11.2013;  

2. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferat  (112 treceri la nivel), a fost publicat în SEAP 
anun ul de participare nr. 148187/27.11.2013;  

3. Modernizarea instala iilor de centralizare electromecanic  pe sec ia de circula ie Ilia – Lugoj (7 
loca ii) a fost publicat în SEAP anun ul de participare nr 148186/27.11.2013;  

4. Modernizarea instala iilor de centralizare electromecanic  pe sec ia de circula ie Siculeni – Adjud 
(12 sta ii CF), a fost publicat în SEAP anun ul de participare nr. 148185/27.11.2013.  

 
 Lucr ri de reabilitare pentru poduri i tuneluri de pe re eaua TEN-T feroviar  – SCREIR CF 1-8,  

 Cererile de finan are aferente lucr rilor de pe raza regionalelor Ia i, Cluj i Craiova sunt în 
evaluare. 
 Au fost aprobate Cererile de finan are Ia i, Poduri Dun rene i Bucure ti i au fost semnate 
Contractele de Finan are.  
 Au fost avizate la AFER caietele de sarcini instala ii i construc ii ale obiectivelor de pe raza 
Sucursalei CREIR Gala i. 
 Au fost lansate procedurile de licita ie pentru atribuirea serviciilor de consultan  i supervizare a 
lucr rilor de reabilitare poduri, pode e i tuneluri pentru obiectivele de pe razele SCREIR CF Bra ov, 
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Constan a, Timi oara, Bucure ti, Ia i, Poduri Dun rene i Cluj i procedura de licita ie pentru atribuirea 
contractului de lucr ri de reabilitare a podurilor dun rene. 
 Au fost întocmite documentele necesare pentru  elaborarea i depunerea Cererii de Finan are 
aferent  lucr rilor de pe Regionala CF Gala i.  

 
 În urma analiz rii modului în care au fost atinse în cursul anului 2013 intele de siguran  

stabilite de conducerea CNCF „CFR” - SA au rezultat urm toarele concluzii: 
- au fost cazuri în care obiectivele de siguran  au fost atinse, realizându-se o valoare mai bun  

decât cea stabilit ; 
- au fost cazuri în care unele obiective nu au putut fi atinse datorit  sustragerilor elementelor 

infrastructurii feroviare (sc derea duratei medii a deranjamentelor ap rute la instala ii, cre terea vitezei  
medii de circula ie, etc) sau a lipsei de finan are (reducerea zonelor cu prindere slab , reducerea 
num rului de restric ii de vitez , reducerea/eliminarea punctelor periculoase, reducerea num rului de 
cazuri de deranjamente de semnalizare, etc).  
 

2. Rezultatele recomand rilor de siguran . 
 
Recomandarea de siguran  M sura de siguran  Stadiul implement rii 
„Analiza oportunit ii complet rii 
Regulamentului pentru circula ia 
trenurilor i manevra vehiculelor 
feroviare” nr. 005/2005 cu 
prevederile art. 70 alin. (13) din 
Regulamentul de remorcare i 
frânare nr. 006/2006 i art. 69 alin 
(13) din Instruc iunile privind 
revizia tehnic  i între inerea 
vagoanelor în exploatare nr. 
250/2005. 

Poate fi considerat  util  
pentru instruirea i verificarea  
profesional  periodic  a  
personalului administratorului 
infrastructurii feroviare, dar  
inoportun  din punct de vedere 
al aplic rii legisla iei în vigoare 
(Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnic  legislativ  
pentru elaborarea actelor 
normative, cu modific rile i 
complet rile ulterioare), care 
interzice repetarea acelora i 
prevederi în acte normative de 
acela i nivel (ordine de 
ministru în cazul de fa ); 

inând cont de con inutul de la 
pct.1, în urma analiz rii 
recomand rii de siguran  f cut  de 
OIFR, consider m c  Autoritatea 
de Siguran  Feroviar  Român  – 
ASFR nu poate aplica 
recomandarea de siguran  conform 
prevederilor art. 74 alin. (3) din 
anexa la HG Nr. 117/2010, aceasta 
fiind în contradic ie cu prevederile 
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnic  
legislativ  pentru elaborarea actelor 
normative, care prevede: „În 
procesul de legiferare este interzis  
instituirea acelora i reglement ri 
în mai multe articole sau alineate 
din acela i act normativ ori în dou  
sau mai multe acte normative.”. 

Modul în care trebuie 
manipulate schimb toarele de 
regim „Gol–Mediu–Înc rcat” de 
la vagoanele CSI transpuse în 
stare înc rcat  la care boghiurile 
de transpunere sunt echipate cu 
sabo i nemetalici cu dispozitiv 
pentru frânarea progresiv  i 
automat  a înc rc turii 
propor ional cu sarcina pe osie 
tip AUTOREGIM. 

A fost transmis  c tre 
Sucursalele CFR Marf  i 
CZM-uri, dispozi ia nr. 
Em3.2/52/2013 care 
„reglementeaz  manipularea 
schimb toarelor de regim i 
calculul procentelor de mas  
frânat . Totodat , experimental 
s-a verificat comportarea în 
parcurs a trenurilor având 
manipulate schimb toarele de 
regim conform celor înscrise. 

Implementat  la SNTFM „CFR 
Marf ” SA. 
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S-a constatat c  în condi iile 
stabilite i dispuse prin 
dispozi ia nr. Em3.2/52/2013 
trenurile au circulat în condi ii 
depline de siguran a circula iei 
(conform rapoartelor de 
înso ire întocmite de 
reprezentan ii CZM Bucure ti 
i Ia i); 

Modul prin care se stabile te 
masa frânat  în cazul 
vagoanelor CSI pe boghiuri cu 
sabo i nemetalici transpuse de 
c tre administra iile de cale 
ferat  vecine (C i Ferate 
Moldovene ti, Ucrainene, etc.). 
Tipul i caracteristicile frânei 
automate cu care sunt echipate 
în prezent vagoanele CSI 
transpuse. 

SNTFM „CFR Marf ” SA s-a 
adresat C ilor Ferate 
Moldovene ti ob inând un 
r spuns clarificator care 
înt re te modul de lucru 
adoptat i transmis prin 
dispozi ia nr. Em3.2/52/2013. 
Totodat , cadrul legal de 
exploatare a vagoanelor din 
CSI (ecartament 1520 mm) la 
CFR este Instruc ia de 
exploatare a frânelor de la c ile 
ferate elaborate de 
MINISTERUL C ILOR DE 
COMUNICA IE al URSS. 

Implementat  
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3. M suri implementate care nu au leg tur  cu recomand rile de siguran . 
 

Domeniul vizat Descrierea cauzei M sura de siguran  introdus  
Administratorul de  
infrastructur  feroviar  
public  i gestionarii de  
infrastructur  public   
neinteroperabil . 
 
 
 

Neconformit ile constatate cu 
ocazia ac iunilor de 
supraveghere prin inspec ie de 
stat desf urate de c tre ASFR 
în perioada 09 – 13.09.2013, cu 
privire la modul de asigurare a 
condi iilor stabilite în 
reglement rile specifice pentru 
trecerile la nivel cu calea ferat . 

 

- Revizuirea tuturor fi elor trecerilor la nivel 
cu calea ferat  i refacerea celor care nu 
sunt în concordan  cu situa ia de pe teren. 

- Întocmirea fi elor trecerilor la nivel cu 
calea ferat , din care s  rezulte prin calcul, 
valoarea vitezelor limitate, pe baza 
m sur torilor efectuate în teren, a 
triunghiurilor de vizibilitate, pentru toate 
trecerile la nivel semnalizate numai cu 
indicatoare rutiere - tip IR,  care nu au 
asigurate condi ii de vizibilitate. 

- Asigurarea condi iilor de siguran  la 
trecerile la nivel cu calea ferat  prev zute 
numai cu indicatoare rutiere - tip IR, la care 
în prezent nu este asigurat  vizibilitatea. 

 - Asigurarea condi iilor tehnice specificate în
în standardul român S.R. nr. 1244-1/1996 i în 
Instruc ia nr. 314/1989, la amplasarea i la 
construirea trecerilor la nivel cu calea ferat . 

 - Asigurarea condi iilor de vizibilitate a 
instala iilor automate de semnalizare rutier  
f r  semibariere - tip SAT care sunt obturate 
de stâlpii por ilor de gabarit de la trecerile la 
nivel, de vegeta ie, sau de c tre alte  

  obstacole i întocmirea unui program în  
  acest scop, precum i asigurarea func ion rii 
  tuturor instala iilor de semnalizare acustic . 

 
Administratorul de  
infrastructur  feroviar  
public , SC „Între inere 
Mecanizat  a c ii” SA i 
SC „Electrificare CFR” 
SA  

Producerea accidentului feroviar 
grav din data de 16.10.2013, ora 
08:40, pe raza de activitate a 
Sucursalei Centrul Regional de 
Exploatare, Între inere i 
Repara ii CF Cluj, sec ia de 
circula ie Deda - S r el (linie 
simpl  electrificat ), între sta ia 
CFR Monor Gledin i halta de 
mi care Râpa de Jos, la km. 
33+300, când drezina pantograf 
DP 58 apar inând Districtului 
LC S r el, care circula ca tren 
nr. 48924, a ajuns din urm  i a 
lovit trenul de marf  nr. 50473-2 
(apar inând operatorului de 
transport feroviar SC UNICOM 
TRANZIT SA Bucure ti). 

Verificarea st rii tehnice a utilajelor 
utilizate în activitatea de între inere a c ii 
i  a  liniei  de  contact  (vagone i  motor,  

drezine de mic  capacitate, drezine 
pantograf i utilaje automotoare pentru 
mecanizare – UAM, pentru între inerea 
c ii i a liniei de contact). 
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Gestionarii de 
infrastructur  feroviar  
public  neinteroperabil  

Solicitarea CNCF „CFR” SA, în 
vederea acord rii sprijinului 
ASFR pentru respectarea de 
c tre gestionarii de infrastructur  
neinteroperabil  a condi iilor 
contractuale referitoare la 
integritatea, între inerea i 
repararea sec iilor cel pu in la 
nivelul la care au fost preluate. 

- Întocmirea i respectarea programelor de 
lucr ri de între inere i repara ie 
periodic  a liniilor aflate în gestiune. 

- Remedierea tuturor defectelor de linie 
înregistrate în urma m sur torilor cu 
vagonul i cu c ruciorul de m surat 
calea. 

- Programarea lucr rilor în vederea 
ridic rii/amelior rii restric iilor de vitez  
existente, în func ie de natura i influen a 
lor în circula ia trenurilor. 

- Programarea pentru executarea i 
recep ionarea lucr rilor în vederea 
elimin rii/amelior rii punctelor 
periculoase de pe liniile aflate în 
între inerea gestionarilor. 

 
D. Supraveghere 

 
1. Strategie i planuri. 

 
 Activitatea de supraveghere a ASFR vizeaz , în primul rând, activit ile care sunt 
expuse celor mai grave riscuri sau cele în cazul c rora pericolele asociate sunt controlate în 
modul cel mai nesatisf c tor. În acest sens, ASFR stabile te urm toarele tehnici pentru 
exercitarea activit ilor de supraveghere: 

 ac iuni de control de stat care se efectueaz  la administratorul/gestionarii de infrastructur  
feroviar , operatorii de transport feroviar i METROREX în baza Programului trimestrial de 
control de stat aprobat de Ministrul Transporturilor; 

 ac iuni de inspec ie de stat care se efectueaz  la administratorul/gestionarii de infrastructur  
feroviar , operatorii de transport feroviar, entit ile responsabile cu între inerea vagoanelor de 
marf , de in torii de linii ferate industriale i METROREX, în baza programului lunar aprobat 
de Directorul ASFR; 

 ac iuni de audit la administratorul/gestionarii de infrastructur  feroviar , operatorii de transport 
feroviar, entit ile responsabile cu între inerea vagoanelor de marf , în baza programului 
trimestrial aprobat de Directorul ASFR, prin care ASFR se asigur  la entitatea auditat  asupra: 

o eficacit ii sistemului de gestionare a siguran ei;  
o eficacit ii elementelor individuale sau par iale ale sistemului de gestionare a siguran ei, 

inclusiv a activit ilor opera ionale. 
Procesul de apreciere a riscurilor este un proces global, iterativ, care porne te de la o definire a 

sistemului evaluat i se sfâr e te atunci când s-a demonstrat c  sistemul respect  toate cerin ele de 
siguran  necesare pentru a accepta riscurile aferente pericolelor identificate. 
 Ac iunile de control de stat se programeaz  anual i vizeaz  întreaga activitate a operatorului 
economic supravegheat desf urat  în ultimele 12 luni, putând fi efectuate ac iuni de control de stat atât 
ca urmare a unor constat ri rezultate din inspec iile de stat cât i din dispozi ia Conducerii Ministerului 
Transporturilor. 
 Ac iunile de inspec ie de stat se efectueaz  prin sondaj i/sau inopinat i vizeaz  activit ile care 
sunt expuse celor mai grave riscuri sau cele în cazul c rora pericolele asociate sunt controlate în modul 
cel mai nesatisf c tor. 
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 Ac iunile de audit se desf oar  la jum tatea ciclului de valabilitate al unui document emis 
(autoriza ie/certificat de siguran , respectiv certificat al entit ilor responsabile cu între inerea 
vagoanelor de marf ) precum i la termenele stabilite în regulamentele europene aplicabile i vizeaz : 

i. eficacitatea sistemului de gestionare a siguran ei;  
ii. eficacitatea elementelor individuale sau par iale ale sistemului de gestionare a 

siguran ei, inclusiv a activit ilor opera ionale. 
 

2. Resurse umane. 
 

În cadrul ASFR sunt 89 salaria i care efectueaz  activit i de supraveghere prin control de stat/ 
inspec ie de stat/audit. 

În cursul anului 2013, au fost desf urate ac iuni de control de stat /inspec ie de stat/audit dup  
cum urmeaz : 

 num rul total de ore de inspec ii/audituri realizate – 84328; 
 num rul total de ore/membru alocate pentru inspec ii/audituri realizate – 948; 
 procentul timpului alocat de angaja i pentru inspec ii/audituri – 59,21 %. 

  
3. Competen  
 

ASFR func ioneaz  conform prevederilor Legii nr. 55/16.03.2006 privind siguran a feroviar  
care a transpus în legisla ia din România prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguran a c ilor 
ferate europene i a Hot rârii Guvernului României nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea 
Autorit ii Feroviare Romane – AFER, modificat  i completat  prin Hot rârea Guvernului României 
nr.1561/01.11.2006. Pentru atingerea obiectivelor propuse, ASFR are implementat un sistem de 
management. În acest sens, a fost elaborat  pentru întreaga activitate o procedur  structurat  care poate 
fi auditat , „Regulamentul de Func ionare al ASFR”, Strategia de supraveghere, publicat  pe site-ul 
ASFR http://194.105.7.128/wp-content/uploads/2014/08/strategie.pdf, Manualul auditului de siguran  
feroviar  - edi ia a II-a publicat pe site-ul ASFR http://194.105.7.128/wp-
content/uploads/2014/08/Manualul-auditului-de-siguranta-EdII-2014.pdf, precum i proceduri specifice 
cum ar fi: Întocmirea i punerea în aplicare de ASFR a planului de supraveghere PS - COD 2010 - 01, 
Finalizarea de ASFR a activit ii de supraveghere PS - COD 2010 - 02, Întocmirea de c tre ASFR a 
programelor de control i inspec ie de stat PS - COD 2010 - 03. 
 

4. Luarea deciziilor. 
 

 ASFR î i îndepline te atribu iile în mod deschis, nediscriminatoriu i transparent, asigurând 
ascultarea tuturor p r ilor i motivarea deciziilor. Criteriile de luare a deciziilor asupra modului în care 
ASFR a promovat i a respectat cadrul legal sunt men ionate în Legea 55/2006 privind siguran a 
feroviar , art.17, publicat  pe site-ul AFER. 
 Deciziile ASFR pot fi contestate conform Legii 55/2006, art. 17, alin. (3). În cazul în care 
contestatarul nu este mul umit de solu ia primit , acesta se poate adresa instan elor conform Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare. În perioada de 
raportare nu au fost înregistrate reclama ii ale administratorului de infrastructur  feroviar  public , ale 
gestionarilor de infrastructur  public  neinteroperabil  sau ale operatorilor de transport feroviar.  
 

5. Coordonare i cooperare. 
 
 ASFR nu a avut în anul de raportare acorduri cu alte NSA-uri din statele membre. 
 

http://194.105.7.128/wp-content/uploads/2014/08/strategie.pdf
http://194.105.7.128/wp-
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6. Rezultate ale m surilor luate. 
 
 În urma ac iunilor de supraveghere prin control de stat i inspec ie de stat, în vederea elimin rii 
nonconformit ilor, au fost dispuse de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR m suri 
cu termene i responsabilit i iar entit ile supravegheate au întocmit planuri proprii de m suri, dup  
cum urmeaz : 

 Administratorul de infrastructur  feroviar  public  – CNCF „CFR” SA: 
- personalul cu atribu ii de îndrumare, instruire i control a fost reinstruit din prevederile 

Dispozi iei nr. 110/2012, cu privire la întocmirea sintezei de control pentru luna anterioar ; 
- CNCF „CFR” SA, a organizat o edin  comun  între reprezentan ii CFR i MAV, cu 

participarea operatorilor de transport feroviar - OTF din România i Ungaria i au fost 
identificate m surile care trebuie adoptate pentru reducerea sta ion rii trenurilor în sta iile de pe 
rutele adiacente sta iei Curtici i fluidizarea traficului de frontier ; 

- Direc ia Trafic a f cut demersurile necesare c tre Sucursalele din teritoriu, astfel încât în 
bugetul pentru anul 2014 s  fie cuprinse fondurile necesare autoriz rii din punct de vedere 
tehnic a sta iilor de cale ferat , conform legisla iei în vigoare; 

- au fost programate lucr rile de între inere i repara ie a c ii ferate, în ordinea urgen elor, cu 
luarea m surilor de siguran  necesare pe zonele care nu pot fi cuprinse în program cum ar fi: 
introducerea restric iilor de vitez  i chiar închiderea liniilor cu o stare necorespunz toare a c ii, 
în func ie de bugetul alocat i de cuantumul surselor proprii disponibile; 

- a fost finalizat  activitatea de verificare a punctelor periculoase i a rapoartelor de verificare a 
punctelor periculoase în vederea stabilirii priorit ilor de interven ie pentru anul viitor; 

- au fost întocmite propunerile pentru programul de verificare a curbelor pentru anul viitor; 
- a fost reanalizat  situa iei inelor defecte existente în cale de c tre  Direc ia Linii i au fost  

întocmite de c tre fiecare Sucursal  CREÎR CF programele proprii pentru înlocuirea lor, pe 
fiecare Sec ie L în parte, conform prevederilor Instruc iei nr. 306/1972; 

- efectuarea remedierii defectelor de geometrie a c ii înregistrate la verific rile cu VMC i AM 
TMC 146, conform programelor întocmite în ordinea urgen elor, conform st rii tehnice a 
suprastructurii c ii pe zonele depistate cu defecte, dup  ce în prealabil s-au luat m surile de 
siguran   necesare (restric ii de vitez  i chiar închiderea circula iei trenurilor, dac  este cazul) 
pe zonele cu defecte mari i o stare a elementelor componente ale c ii necorespunz toare; 

- a fost reanalizat  situa ia restric iilor de vitez  existente, astfel încât acestea s  fie 
ameliorate/ridicate, în func ie de urgen e, starea tehnic  i categoria liniei, conform programului 
stabilit;  

- evaluarea i solicitarea în func ie de program, a aprovizion rii cu materiale de cale i for  de 
munc  necesare execut rii lucr rilor de ridicare/ameliorare a restric iilor de vitez  aflate în 
eviden ; 

- s-a analizat stadiul achizi iilor de piese de schimb i materiale necesare pentru lucr ri RC i 
stadiul achizi iilor i execut rii lucr rilor RC cu firme ter e (furnizori feroviari care au serviciile 
agrementate) planificate în anul 2013 i au fost întreprinse demersurile legale pentru urgentarea 
finaliz rii acestora. 

 Operatorii de transport feroviar: 
SNTFC „CFR C l tori” SA 

- A continuat activitatea de înmatriculare a materialului rulant; 
- Tot personalul de la casele de bilete din cadrul sta iilor de cale ferat , agen ii de voiaj i 

personalul de tren a fost reprelucrat referitor la modul de informare a c l torilor cu privire la 
emiterea legitima iilor de c l torie i la modul de transmitere a informa iilor solicitate de 
c l tori; 
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- Au fost luate m suri organizatorice de afi are a informa iilor privind loca ia „Registrului de 
reclama ii i sugestii al publicului c l tor”; 

- A fost întocmit un „Protocol de colaborare privind combaterea criminalit ii specifice 
transporturilor feroviare de c l tori” în care au fost stabilite m suri privind asigurarea siguran ei 
personale a c l torilor; 
SNTFM „CFR Marf ” SA 

- Au fost reprelucrate cu tot personalul interesat prevederile OMT nr. 256/2013 i procedura 
opera ional  cod PO SEL/SC – 01/17.04.2013, privind serviciul continuu maxim admis pe 
locomotiv ; 

- A continuat activitatea de înmatriculare a materialului rulant. 
 
E. Certificare i autorizare 
 

1. Ghid de instruc iuni 
 
 ASFR a elaborat i publicat pe propriul site web, urm toarele documente: 

- ghid cu privire la sistemul de management al siguran ei feroviare; 
- ghid pentru evaluarea riscului; 
- ghid pentru ob inerea  certificatului de siguran  partea A i partea B, disponibil la adresa: 

http://194.105.7.128/wp-content/uploads/2014/08/GHID-PENTRU-ACORDAREA-
CERTIFICATELOR-DE-SIGURANTA.pdf. 

 De asemenea la aceea i adres  web este publicat i cadrul de reglementare atât pentru 
certificatul de siguran  cât i pentru autoriza ia de siguran . 

 
2. Leg turi cu alte Autorit i Na ionale de Siguran . 
 

  Nu au fost cazuri. 
 

3. Aspecte procedurale 
 

 În perioada de raportare nu au fost probleme cu privire la evaluarea documentelor aferente 
eliber rii certificatului de siguran  sau autoriza iei de siguran  în leg tur  cu cadrul de reglementare 
european. 

 
4. Feed-back 

 
 La sfâr itul anului 2013 ASFR a transmis operatorilor de transport feroviar i administratorului 
respectiv gestionarilor de infrastructur  feroviar  chestionarul referitor la satisfac ia clientului în raport 
cu solicitarea/ob inerea certificatului de siguran  respectiv a autoriza iei de siguran , în conformitate 
cu prevederile metodologiei „Planific  – Efectueaz  – Verific  – Ac ioneaz ”, men ionat  în 
Standardul Român SR EN ISO 9001:2008. Principala nemul umire a fost reprezentat  de nivelul 
tarifelor. 
 
F. Schimb ri în legisla ie  
 

1. Directiva de Siguran  Feroviar  
 
În vederea armoniz rii cadrului de reglementare din România cu cel al celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene a fost adoptat  Legea nr. 55 din 16.03.2006 privind siguran a feroviar  care 

http://194.105.7.128/wp-content/uploads/2014/08/GHID-PENTRU-ACORDAREA-


 
Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR  Raport Anual 
  2013       . 

24

transpune în legisla ia din România prevederile Directivei 2004/49/EC, lege prin care este asigurat  
dezvoltarea i îmbun t irea siguran ei pe c ile ferate române i un acces îmbun t it la pia a pentru 
serviciile de transport feroviar. 

 
Vezi Anexa B, Tabelul 1 
 

2. Modific ri în Legisla ie i Reglementare  
 
Vezi Anexa B, Tabelul 2 
 

G. Aplicarea metodelor de siguran  comune cu privire la evaluarea riscului  
 
1. Experien a ASFR 

 
 Partea care înainteaz  o propunere, efectueaz  o analiz  a nivelului de schimbare semnificativ .  
ASFR verific  aceast  analiz  i face observa ii pe care le transmite propun torului, în vederea 
remedierii. 
  
 În cadrul sistemului de management al siguran ei, de in torii de certificate de siguran  î i 
întocmesc analize de risc în leg tur  cu propria activitate de exploatare feroviar . 
 
 Pentru moment în România nu exist  organisme de evaluare a riscului agreate de c tre 
Ministerul Transporturilor dar exist  un proiect de ordin înaintat la Ministerul Transporturilor, privind 
aplicarea Regulamentului UE nr. 402/2013 referitor la metoda de siguran  comun  pentru evaluarea 
riscurilor i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, conform c ruia organismul de evaluare 
desemnat de c tre Ministerul Transporturilor va fi ASFR. 
 
Partea care înainteaz  propunerea realizeaz  i analizele de risc de interfa . 

 
2. Feed – back de la p r ile interesate 

 
 ASFR evalueaz  reac ia p r ilor interesate cu ocazia auditurilor de evaluare în vederea reînnoirii 
certificatelor de siguran  i cu ocazia auditurilor de supraveghere de siguran  feroviar . 
 

3. Revizuirea regulilor na ionale de siguran , luând în considerare Regulamentul CE cu 
privire la metodele de siguran  comune privind evaluarea riscului 

 
 Regulamentele UE nr. 1077/2012, privind o metod  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  i nr. 1078/2012, privind o metod  de siguran  comun  pentru monitorizarea pe 
care trebuie s  o aplice întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur  dup  primirea unui 
certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran , precum i entit ile responsabile cu 
între inerea, se aplic  de la intrarea acestora în vigoare i exist  proiecte de ordine de ministru privind 
aplicarea lor. Proiectul de ordin de ministru privind aplicarea Regulamentului UE nr. 1077, completeaz  
norma na ional  de siguran  OMT nr. 650/1998, pentru organizarea i exercitarea controlului i 
inspec iei de stat în transportul feroviar i cu metroul i pentru unele m suri specifice privind cercetarea 
evenimentelor de cale ferat . Aceste ordine de ministru au fost promovate în conformitate cu 
prevederile  art.  nr.  5  din  DIRECTIVA  2004/49/CE  A  PARLAMENTULUI  EUROPEAN  I  A  
CONSILIULUI din 29 aprilie 2004, privind siguran a c ilor ferate comunitare i de modificare a 
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Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licen e întreprinderilor feroviare i a Directivei 
2001/14/CE privind repartizarea capacit ilor de infrastructur  feroviar  i perceperea de tarife pentru 
utilizarea infrastructurii feroviare i certificarea siguran ei (Directiva privind siguran a feroviar ), pentru 
a informa actan ii implica i din sistemul feroviar despre supravegherea respectiv monitorizarea 
exercitate de c tre ASFR. 

 
H. Derog ri în ceea ce prive te schema de certificare a Entit ilor Responsabile cu Între inerea 
vagoanelor de marf  - ERI 

 
 În cursul anului de raportare nu au existat derog ri în ceea ce prive te schema de certificare a 
Entit ilor Responsabile cu Între inerea vagoanelor de marf  - ERI. 

 
Anexa A – Indicatori de siguran  comuni  
Anexa B – Modific ri în legisla ie 
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 Anexa A  
 

Defini iile utilizate în prezentul raport (în sensul Legii nr. 55/2006 privind siguran a 
feroviar  modificat  cu H.G. nr. 644/2010, prin care a fost implementat  Directiva 2004/49/CE 
modificat  cu Directiva 2009/149/CE), precum i datele numerice referitoare la indicatorii de 
siguran  din anul 2012 
  

În sensul Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar  cu modific rile ulterioare, prin care a 
fost implementat  Directiva 2004/49/CE în legisla ia na ional , termenii i expresiile de mai jos au 
urm toarele semnifica ii:  
a) accident - un eveniment neprev zut, nedorit sau neinten ionat ori un lan  specific de asemenea 

evenimente, care are consecin e d un toare. Accidentele se împart în urm toarele categorii 
distincte: coliziuni, deraieri, accidente la treceri de nivel, accident ri ale persoanelor produse de 
materialul rulant în mi care, incendii si altele; 

b) accident grav - orice coliziune sau deraiere de trenuri, ducând la decesul a cel pu in o persoan  
sau la v t marea grav  a 5 sau mai multe persoane ori producând pagube importante ale 
materialului rulant, infrastructurii sau mediului i orice alt accident similar cu un impact evident 
asupra reglement rii siguran ei feroviare sau asupra gestion rii siguran ei; 

c) accident semnificativ - orice accident care implic  cel pu in un vehicul feroviar în miscare i 
care provoac  moartea sau ranirea grav  a cel pu in unei persoane ori pagube semnificative 
materialului rulant, c ii, altor instala ii sau mediului ori perturb ri importante ale traficului. Se 
exclud accidentele din ateliere, depozite de material rulant i de componente ale infrastructurii 
feroviare i depouri; 

d) pagube importante - pagubele care pot fi evaluate imediat de organismul de investigare la un 
total de cel pu in 2 milioane euro; 

e) pagube semnificative produse materialului rulant, c ii, altor instala ii sau mediului - 
daune echivalente cu cel putin 150.000 euro; 

f) perturbari importante ale traficului - suspendarea serviciilor de transport feroviar pe o linie 
principal  de cale ferat  pentru cel pu in 6 ore; 

g) tren - unul sau mai multe vehicule feroviare remorcate de una ori mai multe locomotive sau 
automotoare ori un automotor care circula izolat, ruland sub un anumit num r sau cu o 
denumire specific  de la un punct fixat ini ial la un punct fixat final. Un vehicul feroviar u or, 
respectiv o locomotiv  care circula izolat  sunt considerate trenuri; 

h) coliziune de trenuri, inclusiv coliziuni cu obstacole aflate în gabaritul de liber  trecere - 
coliziunea frontal , din spate sau lateral  între partea unui tren i partea altui tren sau cu: 
material rulant pentru manevre, respective obiecte fixate sau aflate temporar pe calea ferata ori 
lang  aceasta, dar nu la trecerile la nivel în cazul în care obiectul a fost pierdut de un vehicul 
sau de un alt utilizator care a folosit trecerea; 

i) deraiere de tren - orice situa ie în care cel pu in una dintre ro ile trenului p r se te inele; 
j) accidente la trecerile la nivel - accidente la trecerile la nivel care implic  cel pu in un vehicul 

feroviar i unul sau mai multe vehicule care utilizeaz  trecerea, al i utilizatori ai trecerii, precum 
pietonii sau obiecte aflate temporar pe calea ferata ori lang  aceasta, care au fost pierdute dintr-
un vehicul sau de un alt utilizator care a folosit trecerea; 

k) accident ri de persoane cauzate de material rulant în mi care - accidentarea uneia sau mai 
multor persoane care sunt lovite de un vehicul feroviar sau de un obiect ata at la acesta ori care 
s-a desprins de acesta. Se includ persoanele care cad din vehiculele feroviare, precum si 
persoanele care cad sau sunt lovite de obiecte desprinse în timpul c l toriei la bordul 
vehiculelor; 
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l) incendii ale materialului rulant - incendiile i exploziile care au loc în vehiculele feroviare, 
inclusiv încarcatura acestora, atunci cand acestea se deplaseaza între sta ia de plecare i cea de 
destina ie, inclusiv în timpul sta ion rii în gara de plecare, la destina ie sau în timpul opririlor 
intermediare, precum i în timpul opera iunilor de triere; 

m) alte tipuri de accidente - toate accidentele, altele decât "Coliziune de trenuri, inclusiv coliziuni 
cu obstacole aflate in gabaritul de libera trecere", "Deraiere de tren", "Accidente la trecerile la 
nivel", "Accident ri de persoane cauzate de material rulant in mi care" i "Incendii ale 
materialului rulant"; 

n) c l tor - orice persoan , cu excep ia membrilor personalului trenului, care efectueaz  o 
c l torie pe calea ferat . Pentru statisticile privind accidentele, sunt inclusi c l torii care 
încearc  s  urce/coboare în/dintr-un tren in mi care; 

o) angaja i, inclusiv personalul contractan ilor i cel al contractan ilor independen i - orice 
persoan  al carei loc de munca este în legatur  cu calea ferat  i care se afl  la serviciu în 
momentul accidentului. Se includ personalul trenurilor i persoanele care manipuleaza 
materialul rulant i instala iile de infrastructura; 

p) utilizatori ai trecerilor la nivel - orice persoan  care utilizeaz  o trecere la nivel pentru a 
traversa linia de cale ferat  cu orice mijloace de transport sau pe jos; 

q) persoane neautorizate în incintele feroviare - orice persoan  aflat  intr-o incint  feroviar  în 
care prezen a acesteia este interzis , cu excep ia utilizatorilor trecerilor la nivel; 

r) alte persoane (ter i) - toate persoanele care nu intr  în categoriile "c l tori", "angaja i, inclusiv 
personalul contractan ilor", "utilizatori ai trecerilor la nivel" sau "persoane neautorizate în 
incintele feroviare"; 

s) decese (persoan  ucis ) - orice persoan  ucis  pe loc sau care decedeaza în cel mult 30 de zile 
în urma unui accident, cu excep ia sinuciderilor; 

t) v t m ri (persoan  grav ranit ) - orice persoan  ranit  care a fost spitalizat  mai mult de 24 
de ore în urma unui accident, cu excep ia tentativelor de sinucidere; 

u) accident care implic  transportul de m rfuri periculoase - orice accident sau incident supus 
raport rii în conformitate cu Regulamentul privind transportul interna ional al m rfurilor 
periculoase (RID)/Acordul european referitor la transportul rutier interna ional al m rfurilor 
periculoase (ADR); 

v) m rfuri periculoase -  acele  substan e sau articole  al  caror  transport  este  interzis  de RID sau 
este autorizat numai în condi iile prevazute în RID; 

w) sinucidere - un act s vâr it în mod deliberat de o persoan  pentru a- i produce v t m ri ducând 
la deces, înregistrat i clasificat ca atare de autoritatea na ional  competent ; 

x) ine rupte - orice in  care este separat  în doua ori mai multe p r i sau orice in  din care s-a 
deta at o bucata de metal, creând pe suprafa a de rulare un gol mai mare de 50 mm în lungime 
i de 10 mm în profunzime; 

y) ruperi de roti si de osii - ruperi ale elementelor esen iale ale ro ilor sau axei, care creeaza riscul 
unui accident (deraiere sau coliziune).  

z) erpuiri ale c ii - defecte privind continuitatea i geometria c ii, care necesit  închiderea liniei 
sau introducerea de restric ii de vitez  pentru men inerea siguran ei; 

aa) defec iune de semnalizare rezultând într-o stare periculoas  a semnalului - orice defec iune 
a sistemului de semnalizare al infrastructurii sau al materialului rulant care conduce la 
informa ii de semnalizare mai pu in restrictive decât cele cerute; 

bb) depa irea unui semnal de pericol - orice situa ie în care o parte a unui tren depa e te limita 
pân  la care era autorizat s  se deplaseze.  

     Deplasare neautorizata înseamn  depa irea:  
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- unui semnal luminos de cale sau a unui semafor semnalizand pericolul, cu ordinul de 
oprire, în cazul în care sistemul automatic de control al trenului - ATCS sau sistemul 
de protec ie automat  a trenului - ATP nu este opera ional; 

- limitei zonei autorizate de deplasare în condi ii de siguran  prevazute de un sistem 
ATCS sau ATP; 

- unui punct comunicat prin autorizare verbal  sau scris , conform regulamentelor în 
vigoare; 

- indicatoarelor de oprire (nu se includ opritoarele de linie fixe) sau nerespectarea 
semnalelor manuale de oprire. Nu se includ cazurile în care vehiculele f r  nicio 
unitate de trac iune ata at  sau trenurile sc pate, f r  personal, depa esc un semnal de 
pericol. Nu se includ nici cazurile în care, indiferent de motiv, semnalul de pericol nu 
este activat în timp util pentru a permite oprirea trenului în fa a semnalului.  

        
Datele numerice referitoare la indicatorii de siguran  

1. Indicatori referitori la accidente 
1.1.  Num rul  total de accidente semnificative defalcate pe  urm toarele tipuri: - 180 
a) num rul de coliziuni de trenuri, inclusiv  coliziunile cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului – 

1; 
b) num rul deraierilor  de  trenuri – 0; 
c) num rul accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile 

la nivel  – 44; 
d) num rul persoanelor accidentate (grav r nite i ucise) de materialul rulant aflat in mi care, cu 

excep ia suicidului - 135; 
e) num rul de incendii ale materialului rulant – 0; 
f) num rul de alte accidente  - 0. 
1.2.Num rul total de sinucideri - 66. 
 
2. Indicatori referitori la m rfuri periculoase 
2.1. Num rul total de accidente care implic  transportul de m rfuri periculoase împ r it în 
urm toarele categorii:  
a) num rul de accidente care implic  cel pu in un vehicul feroviar care transport  m rfuri periculoase, 
a a cum este definit în apendicele anexei 1 la Legea 55/2006 modificat  prin HG 644/2010 – 0; 

b) num rul accidentelor de acest fel în care se elibereaz  substan e periculoase – 0. 
2.2 Num rul persoanelor grav r nite, respectiv ucise ca urmare a accidentelor de la pct. 2.1, 
defalcate pe urm toarele categorii: 
a) c l tori – 0; 
b) personal feroviar – 0; 
c) alte persoane – 0. 
 
3. Indicatori referitori la persoane grav r nite i ucise 
3.1. Num rul total al persoanelor grav r nite, in func ie de tipul accidentului, împ r it în 
urm toarele categorii: - 131 
a) num rul persoanelor grav r nite ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  

coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului – 13; 
b) num rul persoanelor grav r nite ca urmare a deraierilor  de  trenuri – 0; 
c) num rul persoanelor grav r nite ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în 

care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 51; 
d) num rul persoanelor grav r nite de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului – 61; 
e) num rul persoanelor grav r nite ca urmare a incendiilor la materialul rulant – 0; 
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f) num rul persoanelor grav r nite ca urmare a altor tipuri de accidente – 0. 
 
3.1.1. Num rul total al c l torilor grav r ni i, in func ie de tipul accidentului, împ r it în 
urm toarele categorii: - 8 
a) num rul c l torilor grav r ni i ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor 

cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului – 0; 
b) num rul c l torilor grav r ni i ca urmare a deraierilor  de  trenuri – 0; 
c) num rul c l torilor grav r ni i ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care 

sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 3; 
d) num rul c l torilor grav r ni i de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului -5; 
e) num rul c l torilor grav r ni i ca urmare a incendiilor la materialul rulant – 0; 
f) num rul c l torilor grav r ni i ca urmare a altor tipuri de accidente – 0. 
 
3.1.2. Num rul total al  angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost grav r ni i in 
func ie  de natura accidentului, împ r it în urm toarele categorii: - 13 
a) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost grav r ni i ca urmare a 

coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului 
– 13; 

b) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost grav r ni i ca urmare a 
deraierilor  de  trenuri – 0; 

c) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost  grav r ni i ca urmare a 
accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 
0; 

d) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost  grav r ni i de materialul rulant 
aflat in mi care, cu excep ia suicidului – 0; 

e) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost  grav r ni i ca urmare a 
incendiilor la materialul rulant – 0; 

f) num rul angaja ilor, inclusiv personalul  contractan ilor care au fost grav r ni i ca urmare a altor 
tipuri de accidente – 0. 

 
3.1.3. Num rul total al utilizatorilor trecerilor la nivel  grav r ni i, în func ie de natura 
accidentului,  împ r it în urm toarele categorii: - 48 
a) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost grav r ni i ca urmare a coliziunilor de trenuri, 

inclusiv ca urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost grav r ni i ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 

0; 
c) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost  grav r ni i ca urmare a accidentelor la treceri la 

nivel, inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 48; 
d) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost  grav r ni i de materialul rulant aflat in mi care, 

cu excep ia suicidului– 0; 
e) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost  grav r ni i ca urmare a incendiilor la materialul 

rulant– 0; 
f) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au fost grav r ni i ca urmare a altor tipuri de 

accidente– 0. 
 
3.1.4. Num rul total al persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare grav 
r nite, în func ie de natura accidentului, împ r it pe urm toarele categorii: - 56 
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a) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost grav r nite ca 
urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  
gabaritului – 0; 

b) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost grav r nite ca 
urmare a deraierilor  de  trenuri – 0; 

c) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost  grav r nite ca 
urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile 
la nivel– 0; 

d) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost  grav r nite de 
materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului – 56; 

e) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost  grav r nite ca 
urmare a incendiilor la materialul rulant– 0; 

f) num rul persoanelor neautorizate aflate în incinta instala iilor feroviare care au fost grav r nite ca 
urmare a altor tipuri de accidente – 0. 

 
3.1.5.  Num rul total de alte persoane grav r nite, în func ie de natura accidentului, împ r it în 
urm toarele  categorii: 
a) num rul de alte persoane care au fost grav r nite ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca 

urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul de alte persoane care au fost grav r nite ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul de alte persoane care au fost  grav r nite ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, 

inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 0; 
d) num rul de alte persoane care au fost  grav r nite de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia 

suicidului– 0; 
e) num rul de alte persoane care au fost  grav r nite ca urmare a incendiilor la materialul rulant– 0; 
f) num rul de alte persoane care au fost grav r nite ca urmare a altor tipuri de accidente– 0. 
 
3.2. Num rul total al persoanelor decedate, in func ie de natura accidentului, împ r it în  
urm toarele  categorii: - 101 
a) num rul persoanelor  decedate ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor 

cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului – 0; 
b) num rul persoanelor  decedate ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul persoanelor  decedate ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care 

sunt implica i pietoni la trecerile la nivel – 27; 
d) num rul persoanelor  decedate de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului – 74; 
e) num rul persoanelor  decedate ca urmare a incendiilor la materialul rulant – 0; 
f) num rul persoanelor  decedate ca urmare a altor tipuri de accident – 0. 
 
3.2.1. Num rul total al c l torilor deceda i, în func ie de natura accidentului, împ r it în  
urm toarele categorii: - 1 
a) num rul c l torilor deceda i ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor cu 

obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul c l torilor deceda i ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul c l torilor deceda i ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv accidente în care 

sunt implica i pietoni la trecerile la nivel– 0; 
d) num rul c l torilor deceda i de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului – 1; 
e) num rul c l torilor deceda i ca urmare a incendiilor la materialul rulant– 0; 
f) num rul c l torilor deceda i ca urmare a altor tipuri de accidente– 0. 
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3.2.2. Num rul  total al  angaja ilor deceda i, incluzând i angaja ii contractan ilor, în func ie de  
natura accidentului , împ r it în  urm toarele categorii: - 2 
a) num rul angaja ilor incluzând i angaja ii contractan ilor care au decedat ca urmare a coliziunilor 

de trenuri, inclusiv ca urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul angaja ilor, incluzând i angaja ii contractan ilor care au decedat ca urmare a deraierilor  

de  trenuri– 0; 
c) num rul angaja ilor, incluzând i angaja ii contractan ilor care au decedat ca urmare a accidentelor 

la treceri la nivel, inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel– 0; 
d) num rul angaja ilor, incluzând i angaja ii contractan ilor ucise de materialul rulant aflat in mi care, 

cu excep ia suicidului - 2; 
e) num rul angaja ilor, incluzând i angaja ii contractan ilor care au decedat ca urmare a incendiilor la 

materialul rulant – 0; 
f) num rul angaja ilor incluzând i angaja ii contractan ilor care au decedat ca urmare a altor tipuri de 

accidente – 0. 
 
3.2.3. Num rul total al utilizatorilor trecerilor la nivel deceda i, în func ie de natura accidentului, 
împ r it în urm toarele categorii: - 25 
a) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au decedat ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv 

ca urmare a  coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au decedat ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au decedat ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, 

inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel - 25 
d) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel uci i de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia 

suicidului– 0; 
e) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au decedat ca urmare a incendiilor la materialul rulant– 

0; 
f) num rul utilizatorilor trecerilor la nivel care au decedat ca urmare a altor tipuri de accidente– 0. 
 
3.2.4. Num rul total al persoanelor neautorizate decedate, în func ie de natura accidentului, 
împ r it în urm toarele categorii: - 73 
a) num rul persoanelor neautorizate care au decedat ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca 

urmare a coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului – 0; 
b) num rul persoanelor neautorizate care au decedat ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul persoanelor neautorizate care au decedat ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, 

inclusiv accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel– 2; 
d) num rul persoanelor neautorizate ucise de materialul rulant aflat in mi care,cu excep ia suicidului– 

71; 
e)   num rul persoanelor neautorizate care au decedat ca urmare a incendiilor la materialul rulant– 0; 
f)   num rul persoanelor neautorizate care au decedat ca urmare a altor tipuri de accidente – 0. 
 
3.2.5. Num rul total de alte persoane decedate, în func ie de natura accidentului, împ r it in 
urm toarele categorii: 
a) num rul de alte persoane care au decedat ca urmare a coliziunilor de trenuri, inclusiv ca urmare a  

coliziunilor cu obstacole aflate în interiorul  gabaritului– 0; 
b) num rul de alte persoane care au decedat ca urmare a deraierilor  de  trenuri– 0; 
c) num rul de alte persoane care au decedat ca urmare a accidentelor la treceri la nivel, inclusiv 

accidente în care sunt implica i pietoni la trecerile la nivel– 0; 
d) num rul de alte persoane ucise de materialul rulant aflat in mi care, cu excep ia suicidului– 0; 
e) num rul de alte persoane care au decedat ca urmare a incendiilor la materialul rulant– 0; 
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f) num rul de alte persoane care au decedat ca urmare a altor tipuri de accidente– 0. 
 
4. Indicatori referitori la precursori ai accidentelor: - 892 
a) num rul total al inelor rupte - 484; 
b) num rul total de erpuiri ale liniilor de cale ferat  - 0; 
c) num rul  total al defec iunilor de semnalizare rezultând într-o stare periculoas  a semnalului - 0; 
d) num rul total de dep iri ale unui semnal de pericol - 405; 
e) num rul total al ro ilor rupte la materialul rulant aflat în serviciu - 2; 
f) num rul total al osiilor  rupte la materialul rulant aflat în serviciu - 1. 
 
5. Indicatori pentru calculul impactului economic al accidentelor  
5.1. Costul pentru toate accidentele:  
a) costul  total al pagubelor materiale cauzate materialului rulant sau infrastructurii (exprimat în euro) 

– 1224759,1; 
b) costul total al pagubelor cauzate mediului (exprimat în euro) - 0; 
c) costul întârzierilor ca o consecin  a accidentelor (exprimat în euro)  - 0; 
d) total întârzieri ale trenurilor de c l tori (exprimat în minute) - 10155; 
e) total întârzieri ale trenurilor de marf  (exprimat în minute) - 5916. 
5.2. Costul pentru toate accidentele semnificative: 
a) costul  total al pagubelor materiale cauzate materialului rulant sau infrastructurii (exprimat în euro) 

– 523451.9; 
b) costul total al pagubelor cauzate mediului (exprimat în euro) - 0; 
c) costul întârzierilor ca o consecin  a accidentelor (exprimat în euro)  - 0; 
d) total întârzieri ale trenurilor de c l tori (exprimat în minute) - 4456; 
e) total întârzieri ale trenurilor de marf  (exprimat în minute) - 3237. 
 
6. Indicatori referitori la siguran a tehnic  a infrastructurii i la implementarea acesteia: 
a) procentajul de linii ferate dotate cu un sistem de protec ie automat  a trenului (ATP) în func iune 

(exprimat în %) – 100; 
b) procentajul de tren *  km care utilizeaz  sistemele  ATP opera ionale (exprimat în %) – 97,68; 
c) num rul total de treceri la nivel (active i passive) – 5262; 
d) num rul de treceri la nivel active (1797), echipate cu: 

 sistem automat de avertizare a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 906; 
 sistem automat de protec ie a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 0; 
 sistem automat de protec ie i avertizare a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 

200; 
 sistem automat de protec ie i avertizare a utilizatorilor trecerii la nivel , precum i de 

protec ie pe partea c ii ferate (num r valoric) - 0; 
 sistem manual de avertizare a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 1; 
 sistem manual de protec ie a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 689; 
 sistem manual de protec ie i avertizare a utilizatorilor trecerii la nivel (num r valoric) - 1; 

d)  num rul total de treceri la nivel pasive (num r valoric) - 3475. 
 
7. Indicatori referitori la managementul siguran ei: 
a) num rul total al auditurilor realizate(num r valoric) - 392; 
b) procentajul auditurilor realizate/necesare ( i/sau planificate), (exprimat în %) – 99,29. 
 
8. Date de referin  a traficului i infrastructurii: 
a) num rul total de tren *  km (exprimat în milioane tren*km ) – 108,45; 
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b) num rul de c l tor *  km (exprimat în milioane c l tor*km ) – 4536,8; 
c) num rul de tren de c l tori *  km (exprimat în milioane tren*km ) – 68,719; 
d) num rul de tren de marf  *  km (exprimat în milioane tren*km ) – 24,619; 
e) num rul de tone marf  *  km (exprimat în milioane tone*km ) – 16750; 
f) num rul de kilometri ai re elei de cale ferat , (exprimat în km) – 10767.2; 
g) num rul de kilometri ai liniilor ferate (calea  ferat  dubl  va fi num rat  de 2 ori),  

(exprimat în km) - 19997.1. 
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Anexa B 

 
 

TABELUL 1 
 

Modific ri  privind 
Directiva de Siguran :
    

Transpus  
(Da/NU) 

Referin  Legal  Data intr rii în 
vigoare 

A. Directiva Comisiei  
2009/149/EC  de 
modificare a Directivei 
2004/49/CE a 
Parlamentului 
European i a 
Consiliului cu privire la 
indicatorii de siguran  
comuni i la metodele 
comune de calcul al 
costului accidentelor. 

 
DA 

 
H.G. nr. 644/2010 pentru 
modificarea anexei I la Legea nr. 
55/2006 privind siguran a feroviar . 

 
07.07.2010 

B. Directiva 
2008/110/EC de 
modificare a Directivei 
2004/49/CE privind 
siguran a c ilor ferate 
comunitare (Directiva 
privind siguran a 
feroviar ). 

 
 

DA 

 
Legea nr.65/2011 pentru 
modificarea i completarea Legii nr. 
55/2006 privind siguran a feroviar .  

 
10/05/2011 

 

 
 

TABELUL  2 
 
Legisla ie i reglement ri Referin  Legal  Data 

intr rii 
în vigoare 

Descrierea 
Modific rilor 

Argumentarea 
pentru 

modificare 
Referitoare la 
Autoritatea Na ional  de 
Siguran  - NSA 

H.G. nr. 
652/2013 privind 
modificarea H.G. 
nr. 877/2010 
privind 
interoperabilitatea 
sistemului 
feroviar. 
 

27/08/2013 
 

Transpunerea în 
totalitate a 
prevederilor art. 21 
alin. (5), art. 23 alin. 
(2), alin. (3) lit. (a), 
alin. (5), art. 25 alin. 
(1), alin. (2) lit. (a) si 
(b), alin. (3) si (4) 
din Directiva 
2008/57/CE a 
Parlamentului 
European si a 
Consiliului din 17 
iunie 2008 privind 

Modificarea 
prive te 
valabilitatea în 
România a 
autoriza iei de 
punere în 
func iune a unui 
vehicul feroviar 
acordate de un 
stat membru al 
Uniunii 
Europene, 
precum i 
referirea care 
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interoperabilitatea 
sistemului feroviar 
in Comunitate 
conform Dosarului 
EU Pilot 
3.208/12/MOVE al  
Comisiei Europene 

trebuie f cut  la 
prevederile 
corespunz toare 
din Directiva 
2008/57/CE si 
Directiva 
2004/49/CE. 

Referitoare la Organisme 
Notificate, Organisme 
Desemnate, Organisme 
de evaluare, entit i ter e 
de înregistrare, 
examinare, etc. 

O.M.T nr. 
820/2013 privind 
masuri pentru 
aplicarea 
Regulamentului 
(UE) nr. 445/2011 
al Comisiei din 10 
mai 2011 privind 
un sistem de 
certificare a 
entitatilor 
responsabile cu 
intretinerea 
vagoanelor de 
marfa si de 
modificare a 
Regulamentului 
(CE) nr. 653/2007 
 

31/05/2013 Desemnarea 
Autorit ii de 
Siguran  Feroviar  
Român  – ASFR ca 
organism de 
certificare în 
conformitate cu 
Regulamentul (UE) 
nr. 445/2011. 

Furnizeaz  
explica ii în 
ceea ce prive te 
aplicarea 
Regulamentului 
(UE) nr. 
445/2011 
privind un 
sistem de 
certificare a 
entit ilor 
responsabile cu 
între inerea 
vagoanelor de 
marf  i unele 
aspecte privind 
valabilitatea 
documentelor 
echivalente 
emise în baza 
unor acte 
normative 
na ionale pentru 
activit ile care 
intr  sub 
inciden a 
regulamentului  
precizat mai 
sus. 

 
 
 
 
 
Referitoare la Operatorii 
de transport feroviar, 
Administrator/Gestionari 
de infrastructur  
feroviar , Entit i 
responsabile cu 
între inerea vagoanelor 
de marf   

1) O.M.T. nr. 
744/2013 privind 
condi iile în care 
sunt necesare 
autoriza ii 
suplimentare de 
punere în 
func iune a 
vehiculelor 
autorizate ini ial 
într-un alt stat 
membru UE, în 
vederea utiliz rii 

 
26.04.2013 

Stabilirea de 
modalit i de 
acordare a autiza iei 
suplimentare de 
punere în func iune 
pe re eaua feroviar  
din România a 
vehiculelor 
autorizate ini ial 
într-un alt stat 
membru UE 

Stabilirea de 
sarcini i 
responsabilit i 
pentru ASFR i 
operatori 
economici 
de in tori de 
vehicule 
feroviare 
autorizate ini ial 
de punere în 
func iune într-
un alt stat 
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pe re eaua 
feroviar  din 
România 

memebru UE. 

2) O.M.T. nr. 
265/2013 pentru 
aprobarea 
Normelor privind 
seviciul continuu 
maxim admis pe 
locomotiv , 
efectuat de 
personalul care 
conduce i/sau 
deserve te 
locomotive în 
sistemul feroviar 
din România 

29/03/2013 Elaborarea unui 
cadru unitar pentru 
stabilirea duratei 
serviciului maxim 
admis în func ie de 
tipul presta iei 
efectuate, diferen iat 
pentru transportul 
feroviar de c l tori 
sau transportul 
feroviar de marf , 
indiferent de 
angajator, f r  a 
introduce 
discrimin ri în 
func ie de tipul de 
proprietate 
(operatori na ionali 
sau operatori 
priva i); 
Eliminarea 
numeroaselor situa ii 
în care personalul de 
locomotiv  
apar inând unor 
operatori de 
transport feroviar a 
continuat s  
conduc /deserveasc  
locomotiva i dup  
dep irea duratei de 
lucru reglementate. 

Necesitatea 
elabor rii a unui 
act normativ 
care s  
reglementeze 
durata 
serviciului 
continuu maxim 
admis pe 
locomotiv , 
efectuat de 
personalul care 
conduce i/sau 
deserve te 
locomotive-
automotoare în 
sistemul 
feroviar din 
România a 
rezultat în 
principal din 
existen a unor 
neconcordan e 
sau prevederi 
contradictorii în 
reglement rile 
specifice în 
vigoare din 
sistemul de 
transport 
feroviar din 
România. 

3) O.M.T. nr. 
745/2013 pentru 
aprobarea 
normelor privind 
circula ia 
trenurilor de 
c l tori remorcate 
în sistem 
simplificat pe linii 
de cale ferat  
înc lecate. 

 
26.04.2013 

Actualizarea unui 
ordin existent 

Introducerea de 
noi distan e de 
circula ie pe 
linii înc lecate 
pe care se 
remorc  trenuri 
de c l tori în 
sistem 
simplificat. 

4) O.M.T. nr. 
1051/2013 pentru 
modificarea 

 
20.07.2013 

Modificarea 
Regulamentului nr. 
006/2005 de 

Schimbarea 
datelor tehnice 
pentru o serie 
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Regulamentuluide 
remorcare i 
frânare – nr. 006 
aprobat prin 
O.M.T.C.T nr. 
1815/2005 

remorcare i frânare de automotoare 
cuprinse în 
regulament. 

5) O.U.G. nr. 
8/2013 privind 
reorganizarea 
re elei sanitare 
proprii a 
Ministerului 
Transporturilor i 
pentru 
modificarea Legii 
nr. 95/2006 
privind reforma în 
domeniul s n t ii 

 
28.02.2013 

Schimbarea cadrului 
general pentru 
exami- narea 
medical  i 
psihologic  a 
personalului cu 
responsabilit i în 
siguran a circula iei. 

Actualizarea 
modului de 
procedare 
pentru 
examinarea 
medical  i 
psihologic  a 
pesonalului cu 
responsabilit i 
în siguran a 
circula iei. 

6) O.M.T. nr. 
1256/2013 pentru 
aprobarea 
func iilor din 
siguran a 
transporturilor 
pentru care sunt 
necesare avize de 
aptitudine 
medical  i/sau 
psihologic  

10/10/2013 aprobarea func iilor 
din siguran a 
transporturilor 
pentru care sunt 
necesare avize de 
aptitudine medical  
i/sau psihologic . 

Actualizarea 
listei func iilor 
din siguran a 
transporturilor 
pentru care sunt 
necesare avize 
de aptitudine 
medical  i/sau 
psihologic . 

7) O.M.T. nr. 
1257/2013 pentru 
aprobarea 
baremelor de 
s n tate pentru 
func iile din 
siguran a 
transporturilor i 
a modului în care 
se face dovada 
îndeplinirii 
acestor condi ii, 
precum i lista 
afec iunilor 
medicale i 
contraindica iile 
corespunz toare 
baremelor pentru 
elaborarea 
avizelor medicale 

 
 
 
02.12.2013 

Aprobarea 
baremelor de 
s n tate pentru 
func iile din 
siguran a 
transporturilor i a 
modului în care se 
face dovada 
îndeplinirii acestor 
condi ii, precum i 
lista afec iunilor 
medicale i 
contraindica iile 
corespunz toare 
baremelor pentru 
elaborarea avizelor 
medicale pentru 
personalul cu 
atribu ii în siguran a 
transporturilor. 

Actualizarea 
baremelor de 
s n tate pentru 
func iile din 
siguran a 
transporturilor 
i a modului în 

care se face 
dovada 
îndeplinirii 
acestor condi ii, 
precum i lista 
afec iunilor 
medicale i 
contraindica iile 
corespunz toare 
baremelor 
pentru 
elaborarea 
avizelor 
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pentru personalul 
cu atribu ii în 
siguran a 
transporturilor 

medicale pentru 
personalul cu 
atribu ii în 
siguran a 
transporturilor. 

8) O.M.T. nr. 
1258/2013 pentru 
aprobarea 
Regulamentului 
privind 
înfiin area, 
organizarea, 
func ionarea i 
compunerea 
Comisiei centrale 
medicale i 
psihologice în 
siguran a 
transporturilor din 
cadrul Spitalului 
Clinic C.F. nr.1 
Witting Buc. 

10/10/2013 Aprobarea 
Regulamentului 
privind înfiin area, 
organizarea si 
func ionarea i 
compunerea 
Comisiei Centrale  
medicale i 
psihologice în 
siguran a 
transporturilor din 
cadrul Spitalului 
Clinic C.F. nr.1 
Witting Buc. 

Actualizarea 
Regulamentului 
privind 
înfiin area, 
organizarea si 
func ionarea i 
compunerea 
Comisiei 
Centrale  
medicale i 
psihologice în 
siguran a 
transporturilor 
din cadrul 
Spitalului 
Clinic C.F. nr.1 
Witting Buc. 

9) O.M.T. nr. 
1259/2013 
privind aprobarea 
înfiin rii, 
organiz rii i 
func ion rii 
comisiilor 
medicale i/sau 
psihologice în 
siguran a 
transporturilor 
care elibereaz  
avize medicale 
i/sau psihologice 

de aptitudini 
pentru func iile 
din siguran a 
transporturilor, 
precum i a 
componen ei 
acestor comisii 

 
 
02.12.2013 

Aprobarea 
înfiin rii, 
organiz rii i 
func ion rii 
comisiilor medicale 
i/sau psihologice în 

siguran a 
transporturilor care 
elibereaz  avize 
medicale i/sau 
psihologice de 
aptitudini pentru 
func iile din 
siguran a 
transporturilor, 
precum i a 
componen ei acestor 
comisii 

Actualizarea 
înfiin rii, 
organiz rii i 
func ion rii 
comisiilor 
medicale i/sau 
psihologice în 
siguran a 
transporturilor 
care elibereaz  
avize medicale 
i/sau 

psihologice de 
aptitudini 
pentru func iile 
din siguran a 
transporturilor, 
precum i a 
componen ei 
acestor comisii 

10) O.M.T. nr. 
1260/2013 pentru 
aprobarea 
Normelor 
metodologice 
privind 

18/11/2013 Aprobarea Normelor 
metodologice 
privind examinarea 
medical  i 
psihologic  a 
personalului cu 

Actualizarea 
Normelor 
metodologice 
privind 
examinarea 
medical  i 
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examinarea 
medical  i 
psihologic  a 
personalului cu 
atribu ii în 
siguran a 
transporturilor i 
periodicitatea 
examin rii 

atribu ii în siguran a 
transporturilor i 
periodicitatea 
examin rii. 

psihologic  a 
personalului cu 
atribu ii în 
siguran a 
transporturilor 
i periodicitatea 

examin rii. 

11) O.M.T. nr. 
1262/2013 pentru 
aprobarea 
Normelor privind 
procedura de 
agreare a 
unit ilor 
medicale i/sau 
psihologice în 
vederea 
examin rii 
personalului din 
transporturi cu 
atribu ii în 
siguran a 
transporturilor, 
precum i pentru 
aprobarea 
Normelor privind 
procedura de 
control la unit ile 
medicale i/sau 
psihologice 
agreate s  
efectueze 
examinarea 
personalului cu 
atribu ii în 
siguran a 
transporturilor, 
precum i 
persoanele 
desemnate s  
efectueze 
controlul 

 
 
 
 
 
05.12.2013 

Aprobarea Normelor 
privind procedura de 
agreare a unit ilor 
medicale i/sau 
psihologice în 
vederea examin rii 
personalului din 
transporturi cu 
atribu ii în siguran a 
transporturilor, 
precum i pentru 
aprobarea Normelor 
privind procedura de 
control la unit ile 
medicale i/sau 
psihologice agreate 
s  efectueze 
examinarea 
personalului cu 
atribu ii în siguran a 
transporturilor, 
precum i persoanele 
desemnate s  
efectueze controlul 

Agreerea de 
c tre Ministerul 
Transporturilor 
a tuturor 
unit ilor 
medicale i/sau 
psihologice care 
îndeplinesc 
anumite condi ii 
i care vor fi 

agreate pentru 
examinarea 
medical  i 
psihologic . 
Desemnarea 
persoanelor 
care efectueaz  
controlul, 
precum i 
procedura de 
control a 
unit ilor 
agreate pentru 
examinarea 
medical  i 
psihologic . 
 

12) O.M.T. nr. 
1263/2013 pentru 
aprobarea 
Normelor privind 
procedura de 

 
 
 
27.11.2013 

Aprobarea Normelor 
privind procedura de 
aplicare a 
sanc iunilor 
administrative de 

Introducerea de 
sanc iuni 
administrative 
de suspendare 
sau retragere a 
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aplicare a 
sanc iunilor 
administrative de 
suspendare sau 
retragere a 
certificatului de 
agreare, în cazul 
constat rii 
nerespect rii 
criteriilor i 
condi iilor privind 
acordarea acestuia 

suspendare sau 
retragere a 
certificatului de 
agreare, în cazul 
constat rii 
nerespect rii 
criteriilor i 
condi iilor privind 
acordarea acestuia 
 

certificatului de 
agreare, în 
cazul constat rii 
nerespect rii 
criteriilor i 
condi iilor 
privind 
acordarea 
acestuia. 

Referitoare la 
implementarea altor 
cerin e europene ( dac  
privesc siguran a 
feroviar ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


