
GHID DE INTOCMIRE A DOSARULUI PENTRU AUTORIZAREA
LABORATOARELOR DE INCERCARI IN DOMENIUL TRANSPORTULUI

URBAN PE SINE

1. Pentru obtinerea autorizatiei, detinatorul laboratorului, denumit in continuare solicitant, trebuie sa
depuna, la AFER, urmatoarele documente:

 a) cererea pentru obtinerea autorizatiei, din care sa rezulte:
- denumirea persoanei juridice solicitante;
- actul legal de constituire ca persoana juridica;
- adresa unde solicitantul are sediul;
- numarul de inregistrare la Registrul comertului;
- denumirea si adresa laboratorului pentru care se solicita eliberarea autorizatiei;

b) memoriul tehnic, care trebuie sa cuprinda:
- prezentarea structurii organizatorice a solicitantului si a laboratorului;
- informatii cu privire la experienta laboratorului in domeniul incercarilor pentru care se solicita
eliberarea autorizatiei si lista cu datele de identificare ale principalilor beneficiari;
- nominalizarea incercarilor pentru care se solicita eliberarea autorizatiei, cu precizarea documentelor
de referinta care stau la baza realizarii incercarilor respective;
- nominalizarea personalului de conducere si de executie, cu precizarea functiei, calificarii si, dupa
caz, a autorizatiilor obtinute pentru fiecare persoana nominalizata;
- planul de amplasare a incaperilor utilizate de laborator si destinatia acestora;
- nominalizarea mijloacelor de masurare si incercare din dotarea laboratorului, cu precizarea tipului,
furnizorului, seriei, anului de fabricatie si a datei ultimei verificari metrologice, pentru fiecare mijloc
nominalizat;

c) lista cu procedurile specifice si de lucru existente si aplicate in cadrul laboratorului respectiv;

 d) declaratia solicitantului, din care sa rezulte ca, pe perioada de valabilitate a autorizatiei, se
angajeaza:
- sa anunte imediat AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea
acordarii autorizatiei;
- sa respecte normele tehnice obligatorii privind functionarea si intretinerea laboratorului respectiv
precum si normele tehnice si procedurile specifice si de lucru cu privire la efectuarea verificarilor si
incercarilor pentru care a solicitat eliberarea autorizatiei;
- sa asigure independenta si impartialitatea laboratorului;
- sa comunice la AFER data inceperii si, dupa caz, data intreruperii si a reluarii activitatii
laboratorului;

e) dovada achitarii contravalorii tarifelor aferente prestatiilor AFER pentru eliberarea autorizatiei.
Contravaloarea activitatii de omologare 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 autorizare laborator.


