
Anexă
Nr.
crt.

Activitate specifică/ Serviciul public
furnizat AFER - OLFR Baza legală Documentul emis / Observații

1 Acordarea licenței de transport
feroviar de marfă și/sau călători

1. Legea nr. 202/2016
privind integrarea
sistemului feroviar din
România în spațiul
feroviar unic european
2. Anexa nr. 1 la HG
nr. 361/2018 privind
aprobarea procedurilor
pentru acordarea
licențelor în domeniul
transportului feroviar

Licența de transport feroviar de marfă și/sau călători /
Licența este valabilă pe termen nelimitat, în condițiile respectării cerințelor legale care
au stat la baza deciziei de acordare.
Licența se reexaminează la 2 ani pentru acordarea vizei periodice.
Pe perioada de valabilitate a licenței OLFR  efectuează și alte activități:
- reactualizarea Acoperirii Financiare privind Răspunderea Civilă, anexă la licență;
- verificarea anuală la sediul societăților a modului de îndeplinire a cerințelor care au
stat la baza acordării licenței ( o dată la 2 ani, în anul fără viză);
- verificarea anuală a cerințelor privind capacitatea financiară;
- modificarea licenței ca urmare a modificării datelor de identificare, extinderii sau
restrângerii serviciilor prevăzute în licență.

2
Acordarea licenței pentru efectuarea
serviciilor numai de manevră
feroviară

Anexa nr. 1 la HG nr.
361/2018 privind
aprobarea procedurilor
pentru acordarea
licențelor în domeniul
transportului feroviar

Licența pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară /
Licența este valabilă pe termen nelimitat, în condițiile respectării cerințelor legale care
au stat la baza deciziei de acordare.
Licența se reexaminează la 2 ani pentru acordarea vizei periodice.
Pe perioada de valabilitate a licenței OLFR  efectuează și alte activități:
- reactualizarea Acoperirii Financiare privind Răspunderea Civilă, anexă la licență;
- verificarea anuală la sediul societăților a modului de îndeplinire a cerințelor care au
stat la baza acordării licenței ( o dată la 2 ani, în anul fără viză);
- verificarea anuală a cerințelor privind capacitatea financiară;
- modificarea licenței ca urmare a modificării datelor de identificare, extinderii sau
restrângerii serviciilor prevăzute în licență.

3 Acordarea licenței de intermediere a
activității de transport  pe calea ferată

Anexa nr. 2 la HG nr.
361/2018 privind
aprobarea procedurilor
pentru acordarea
licențelor în domeniul
transportului feroviar

Licența de intermediere a activității de transport  pe calea ferată /
Licența este valabilă pe termen nelimitat, în condițiile respectării cerințelor legale care
au stat la baza deciziei de acordare.
Licența se reexaminează la 2 ani pentru acordarea vizei periodice.
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4 Acordarea licenței pentru transport
urban cu metroul

Anexa nr. 3 la HG nr.
361/2018 privind
aprobarea procedurilor
pentru acordarea
licențelor în domeniul
transportului feroviar

Licența pentru transport urban cu metroul /
Licența este valabilă pe termen nelimitat, în condițiile respectării cerințelor legale care
au stat la baza deciziei de acordare.
Licența se reexaminează la 2 ani pentru acordarea vizei periodice.
Pe perioada de valabilitate a licenței OLFR  efectuează și alte activități:
- reactualizarea Acoperirii Financiare privind Răspunderea Civilă, anexă la licență;
-  verificarea anuală a cerințelor privind capacitatea financiară;
- modificarea licenței, dacă este cazul.
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5

Eliberarea certificatelor unice de
siguranţă operatorilor de transport
feroviar pentru efectuarea serviciilor
de transport feroviar de călători şi/sau
de marfă pe căile ferate din România

OMTIC nr. 932/2020,
Regulamentul (UE)
2018/763

Certificat unic de siguranță
prin intermediul platformei informatice OSS - "ghișeul unic" al Agenției Uniunii
Europene pentru Căile Ferate

6

Acordare aviz favorabil pentru noi
vehicule feroviare motoare cu care un
operator de transport feroviar să îşi
desfășoare activitatea specifică sau
pentru noi secţii de circulaţie/linii
ferate industriale

OMTIC nr. 932/2020 Aviz favorabil

7
Eliberarea autorizațiilor de siguranța
administratorului/gestionarilor de
infrastructură feroviară din România

OMTIC nr. 232/2020,
Regulamentul (UE)
2018/763

Autorizație de siguranță

8

Eliberarea certificatelor unice de
siguranţă operatorilor care efectuează
numai manevră feroviară pe căile
ferate din România

OMTIC nr. 743/2020 Certificat unic de siguranţă pentru efectuarea numai a manevrei feroviare pe căile
ferate din România
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9
Acordarea autorizației de siguranţă de
exploatare a liniilor de metrou pentru
transportul de călători

OMT nr. 1572/2018, HG
nr. 361/2018

Autorizației de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de
călători

10

Autorizarea de introducere pe piață a
unui vehicul:
a. Prima autorizare;
b. Autorizare nouă;
c. Extinderea ariei de utilizare;
d. Reînnoire autorizaţie de tip;
e. Conformitate cu tipul;
f. Prima autorizare şi conformitate cu
tipul;
g. Autorizare nouă şi extinderea ariei
de utilizare.

HG nr. 108/2020 art. 20,
Regulamentul (UE)
2018/545, art.14

Autorizație de introducere pe piață a vehiculului
prin intermediul platformei informatice OSS - "ghişeul unic"

11

 Autorizarea pentru punerea în
funcțiune a subsistemelor de control-
comanda şi semnalizare terestre,
energie şi infrastructură.

HG nr. 108/2020, art. 17 Autorizație de punere în funcţiune

12

Autorizarea pentru punerea în
funcțiune linii ferate industriale nou-
construite sau modernizate şi emiterea
autorizației de punere în funcțiune.

 OMTI nr. 443/2011 Autorizație de punere în funcţiune

13

Supravegherea pe teritoriul României
a conformității elementelor
constitutive de interoperabilitate cu
cerințele esențiale,

Art.7-10 din HG nr.
108/2020

14 Aprobarea Regulamentului Tehnic de
Exploatare a Liniei Ferate Industriale

OG nr.60/2004
HG nr. 2299/2004
Reglementări comune

privind avizarea de către
CFR și aprobarea AFER
a RTE al LFI

Notă (referat) de aprobare a Regulamentului Tehnic de Exploatare a Liniei Ferate
Industriale
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15

Acordarea Autorizației de exploatare a
liniei ferate industriale, vizarea
periodică, modificarea, suspendarea și
retragerea acesteia

OMTCT nr.880/2005
HG nr. 2299/2004 Autorizație de exploatare a Liniei Ferate Industriale

16

Emiterea Avizului AFER pentru
construirea, modificarea sau
desființarea unei linii ferate
industriale, necesar obținerii aprobării
MT

OMTCT nr.880/2005
HG nr. 2299/2004

Aviz AFER pentru construirea, modificarea sau Desființarea unei Linii Ferate
Industriale

17

Acordarea Autorizației de Funcționare
Autorizației Provizorie de Funcționare
din punct de vedere tehnic a stației de
cale ferată

OMT nr. 340/1999 Autorizație de Funcționare din punct de vedere tehnic a stației de cale ferată

18

Emiterea Autorizației de lucru pentru
lucrări de intervenție la liniile ferate
industriale, fără acces la infrastructura
feroviară

HG nr. 2299/2004 Autorizație de lucru

19 Întocmirea raportului de verificare a
Liniilor Ferate Industriale

Decizia AFER nr.
36/29.05.2020 emisă în
baza art.3 din OMT nr.
932/2020

Raport de verificare a Liniilor Ferate Industriale

20 Certificarea mecanicilor de
locomotivă;

HG nr. 1611/2009
coroborat cu OMT
615/2015

Permis mecanic de locomotivă

21

Recunoașterea examinatorului care
efectuează evaluarea mecanicilor de
locomotivă pentru tipurile de material
rulant motor şi sistemele utilizate
pentru organizarea circulaţiei
trenurilor;

HG nr. 1611/2009
coroborat cu OMT
615/2015

Declaraţie de recunoaştere

22 OMTCT 2262/2005 Autorizaţie
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Autorizarea personalului cu
responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei;

23

Autorizarea personalului care face
parte din comisiile pentru tratarea
transporturilor excepționale pe
infrastructura feroviară;

OMT nr. 103/2008,
anexa 6 Autorizaţie

24

Atestarea profesională a personalului
de specialitate care asigură pregătirea
prin cursuri de calificare
profesională/specializare/perfecţionare
într-o ocupaţie specifică transportului
feroviar, formarea profesională,
autorizarea, evaluarea competențelor
profesionale generale/specifice ale
personalului cu responsabilități în
siguranța;

Anexa la OMT nr.
1186/2001 Atestat

25

Atestarea profesionala a personalului
de specialitate din cadrul rețelei de
transport cu metroul din România care
asigură pregătirea, perfecționarea,
evaluarea competenţelor profesionale
generale/specifice şi autorizarea
personalului cu responsabilităţi în
siguranţa circulaţiei;

HG nr. 117/2010 Atestat

26

Atestarea personalului cu atribuţii în
organizarea şi conducerea
operaţiunilor de manevră şi siguranţa
circulaţiei;

OMTIC 743/2020; Atestat

27 Atestat
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Atestarea personalului cu atribuţii în
organizarea şi conducerea activităţii
de transport feroviar şi siguranţa
circulaţiei;

HG 361/2018 şi
cerințelor naţionale
aplicabile pentru
eliberarea certificatelor
unice de siguranță
stabilite conform
OMTIC 932/2020

28

Atestarea personalului cu atribuţii în
stabilirea, implementarea şi
menţinerea proceselor necesare
sistemului de management al
siguranței feroviare pentru gestionarea
infrastructurii neinteroperabile;

OMTIC 232/2020 Atestat

29
Atestarea responsabililor cu siguranţa
circulaţiei pentru linii ferate
industriale;

HG 2299/2004 Atestat

30
Certificarea consilierilor de siguranţă
pentru transportul feroviar al
mărfurilor periculoase;

OMTCT 1044/2003,
modificat  de OMTCT
1934/2006

Certificat

31

Atestarea responsabililor cu sistemul
de management al siguranței
feroviare, în conformitate cu
prevederile

HG 361/2018 şi cerințele
naţionale aplicabile
pentru eliberarea
certificatelor unice de
siguranță stabilite
conform OMTIC
932/2020

Atestat

32 Atestarea managerilor de transport HG 361/2018 Atestat

33

Atestarea responsabililor cu
organizarea şi conducerea activităţii
de transport urban cu metroul şi
siguranţa circulaţiei;

HG 361/2018 Atestat
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34

Evaluare și emitere Decizie de
evaluare a importantei schimbării
semnificative din activitatea OTF pe
baza documentației depusă de acesta

Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr.
402/2013 al Comisiei

Decizie privind evaluarea importantei schimbării

35

Evaluarea conformității sistemului de
management al riscului cu cerințele
Regulamentului de punere în aplicare
(UE) nr. 402/2013 al Comisiei și
întocmirea Raportului de evaluare a
siguranței, în cazul schimbării
semnificative din activitatea OTF pe
baza documentației depusă de acesta

Regulamentului de
punere în aplicare (UE)
nr. 402/2013 al Comisiei

Raportul de evaluare a siguranței

36
Certificarea entităților responsabile cu
întreținerea/funcții de întreținere
vehicule feroviare;

OMTIC 909/2020, OMT
626/1998 Certificat

37
Avizarea specificațiilor tehnice pentru
efectuarea întreținerii la vehiculele
feroviare;

OMTI 315/2011, OMT
626/1998 Notă(doc.)care confirmă avizul favorabil

38 Emiterea rapoartelor de verificare
pentru vehiculele feroviare motoare

Decizia Directorului
ASFR nr. 36/2020 emisă
în baza OMT nr.
932/2020

Raport de evaluare

39

Emiterea Listei cu datele de
identificare a vehiculelor feroviare
motoare pentru care au fost emise
rapoarte de verificare, utilizate de
către OTF pentru efectuarea
serviciilor de transport feroviar,

Decizia Directorului
ASFR nr. 36/2020 emisă
în baza OMT nr.
932/2020

Listă cu datele de identificare a vehiculelor feroviare motoare pentru care au fost
emise rapoarte de verificare
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40
Emiterea rapoartelor de evaluare în
cazul OTF care nu sunt ERI în RNV
pentru vehiculele pe care le utilizează;

Decizia Directorului
ASFR nr. 36/2020 emisă
în baza OMT nr.
932/2020

Raport de evaluare

41

Recunoașterea centrelor de formare
aparținând operatorilor de transport
feroviar şi
administratorului/gestionarilor de
infrastructură feroviară, care asigură
sarcinile de formare privind
cunoștințele profesionale de material
rulant şi de infrastructură feroviară

Anexa nr.3 la OMT
nr.615/2015 Declarație de recunoaștere


