
GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI PENTRU ACORDAREA
AGREMENTULUI TEHNIC FEROVIAR IN DOMENIUL TRANSPORTULUI

URBAN PE SINE

 1. Agrementul tehnic feroviar in domeniul transportului urban pe sine se poate acorda agentilor
economici care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) fac dovada ca in obiectul lor de activitate este cuprinsa si fabricarea produselor, respectiv prestarea
serviciilor, pentru care au solicitat agrement tehnic;

b) detin acordul principalului beneficiar potential pentru utilizarea produsului/serviciului critic;

c) detin autorizatia de furnizor feroviar pentru transportul urban pe sine;

d) detin documentatia care prezinta caracteristicile tehnice si performantele produsului, avizata in
prealabil de utilizatorul final si de AFER, precum si documentatia necesara pentru intelegerea,
functionarea, utilizarea, intretinerea si repararea acestuia;

e) fac dovada ca au efectuat un program de incercari si verificari prin care s-au determinat principalele
performante si caracteristici tehnice ale serviciului, daca este cazul;

f) se angajeaza sa accepte, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, supravegherea tehnica
efectuata de catre AFER, prin actiuni de evaluare la intervale specificate si/sau prin actiuni de
inspectie tehnica, dupa caz;

g) fac dovada ca fabricantul produsului sau executantul serviciului dispune de structuri
organizatorice, de dotari tehnice, de documentatie tehnica si de personal instruit si/sau atestat, care
asigura aplicarea eficienta a sistemului calitatii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, la
realizarea produselor si/sau prestarea serviciilor pentru care au solicitat autorizatia;

h) fac dovada achitarii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor efectuate de catre AFER.

2 - Pentru obtinerea agrementului tehnic in domeniul transportului urban pe sine solicitantul trebuie
sa depuna la AFER urmatoarele documente:

 a) cererea pentru obtinerea agrementului tehnic in domeniul transportului urban pe sine, din care sa
rezulte:
- denumirea persoanei juridice solicitante;
- adresa sediului solicitantului;
- numarul de inregistrare in Registrul comertului si codul de inregistrare fiscala;
- denumirea produsului critic pentru care solicita acordarea agrementului tehnic.
b) certificatul de inmatriculare in Registrul comertului (in copie);

c) documentele care sustin tinerea sub control a proceselor de realizare a produselor fabricate in tara,
precum si a celor din import; lista documentelor pentru tinerea sub control a proceselor specifice
activitatilor prestate de solicitantii pentru care nu este obligatorie detinerea autorizatiei de furnizor
feroviar pentru transportul urban pe sine ,;

 d) acordul scris al principalului beneficiar potential, pentru utilizarea produsului critic (in copie);

 e) memoriul tehnic de prezentare a produsului critic, care va contine mentiuni cu privire la
principalele caracteristici si performante, conceptia si solutiiile constructive, functionarea,
intretinerea si repararea; domeniul de utilizare, tehnologia de fabricatie, consumuri, influente asupra
sigurantei circulatiei si securitatii transporturilor, asupra sanatatii omului si asupra mediului;

 f) lista cu principalele dotari tehnice necesare la realizarea produsului/serviciului critic;



g) documentatia tehnica necesara pentru sustinerea datelor mentionate in memoriul tehnic de
prezentare a produsului critic respectiv (in copie);

 h) notele de calcul prevazute de normele tehnice in vigoare, pentru alegerea si dimensionarea
principalelor elemente ale produsului critic respectiv, daca este cazul;

 i) documentele care contin rezultatele verificarilor si incercarilor efectuate pentru determinarea
principalelor caracteristici tehnice ale produsului critic respectiv, daca este cazul;

 j) lista cuprinzand datele de identificare a principalilor beneficiari ai produselor critice sau
recomandari scrise din partea unui beneficiar;

k) declaratia solicitantului din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, se
angajeaza:

- sa comunice imediat la AFER orice modificare a datelor din documentele prezentate la
solicitarea acordarii agrementului tehnic;
 - sa comunice imediat la AFER data inceperii, a intreruperii si a reluarii activitatii de fabricare
si/sau de livrare a produselor critice mentionate in agrementul tehnic;
 - sa comunice in scris la AFER, datele de identificare a beneficiarilor produselor critice
livrate, pentru care a obtinut agrementul tehnic;
 - sa respecte prevederile inscrise in agrementul tehnic, referitoare la realizarea si utilizarea
produselor critice;
 - sa accepte efectuarea de AFER, pe fluxul de fabricatie, precum si in activitatile la care se
utilizeaza produsele critice respective, a actiunilor de inspectie tehnica si/sau a actiunilor de
evaluare, prevazute in agrementul tehnic;

l) dovada platii tarifului aferent eliberarii agrementului tehnic.

Contravaloarea activitatii de agrementare este conform prevederilor Ordinului MT nr. 683/2017
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară
Română - AFER publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 04 iulie 2017 şi include
modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1805/2018; Ultimul amendament în 07 decembrie
2018 si va fi comunicata dupa primirea si analizarea dosarului de agrementare.


