Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de
exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători
În vigoare de la 18 octombrie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 18 octombrie 2018. Formă aplicabilă la
14 ianuarie 2019.
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) şi lit. ag) din anexa nr. 1
"Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română ASFR" la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea
procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, precum şi ale art.
4 alin. (1) pct. 6 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a
liniilor de metrou pentru transportul de călători, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Autorizaţia se eliberează de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ASFR, denumită în continuare ASFR, organism independent care funcţionează în cadrul
Autorităţii Feroviare Române - AFER.
(2) Modelul şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.,
precum şi orice operator economic deţinător de licenţă de transport urban cu metroul trebuie
să solicite acordarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru
transportul de călători în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului ordin.
Art. 5. - Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.,
operatorii economici care deţin licenţă pentru transportul urban cu metroul şi Autoritatea de
Siguranţă Feroviară Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor
nr. 341/1999*) pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru
efectuarea transportului de călători pe liniile de metrou îşi încetează aplicabilitatea.
*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 341/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare la data publicării.
Ministrul
transporturilor,
Lucian Şova
Bucureşti, 11 octombrie 2018.
Nr. 1.572.
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ANEXA Nr. 1
PROCEDURĂ
de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru
transportul de călători
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Pentru efectuarea transportului urban de călători pe liniile de metrou, în condiţii
de siguranţă a circulaţiei, de securitate a transportului şi de calitate a serviciilor publice, este
necesar ca vehiculele de transport cu metroul, infrastructura de transport cu metroul,
mijloacele de intervenţie şi personalul utilizat în transportul cu metroul să respecte condiţiile
prevăzute în reglementările specifice în vigoare.
Art. 2. - (1) Autorizaţia de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul
de călători, denumită în continuare autorizaţia, este documentul prin care se atestă că
operatorul economic deţinător de licenţă de transport urban cu metroul are organizat şi
implementat un sistem propriu de siguranţa circulaţiei şi asigură, cumulativ, îndeplinirea
condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.
(2) Sistemul de siguranţă a circulaţiei reprezintă organizarea şi aranjamentele stabilite de un
operator economic licenţiat pentru efectuarea transportului urban de călători cu metroul,
pentru a asigura administrarea şi exploatarea sigură a operaţiunilor sale.
Art. 3. - Autorizaţia este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil, care se
acordă pentru o perioadă de 5 ani operatorilor economici licenţiaţi pentru efectuarea
transportului urban cu metroul şi este valabilă în condiţiile vizării sale anuale de către ASFR.
CAPITOLUL II
Acordarea autorizaţiei
Art. 4. - Pentru obţinerea autorizaţiei, operatorul economic licenţiat pentru efectuarea
transportului urban de călători cu metroul, denumit în continuare solicitant, trebuie să depună
la ASFR următoarele documente:
a) cererea pentru obţinerea autorizaţiei, din care să rezulte:
- denumirea solicitantului;
- localitatea şi adresa unde solicitantul are sediul social;
- numărul de înregistrare în registrul comerţului;
b) actul legal de constituire ca persoană juridică - în copie;
c) dovada deţinerii infrastructurii pe care se realizează serviciile de transport urban cu
metroul - în copie;
d) dovada deţinerii vehiculelor de transport cu metroul necesare desfăşurării activităţii de
transport urban de călători - în copie;
e) licenţa pentru transportul urban cu metroul - în copie;
f) memoriul tehnic din care să rezulte:
- structura organizatorică a solicitantului - organigrama, în copie;
- procedurile proprii emise de conducerea organizaţiei, prin care se confirmă că aceasta are
elaborat şi implementat un sistem propriu de siguranţa circulaţiei - în copie;
- decizia de numire şi atestatul emis de ASFR pentru persoana responsabilă cu sistemul
propriu al siguranţei circulaţiei - în copie;
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- lista cu personalul de conducere, de instruire şi control, atestat/autorizat, după caz, în
conformitate cu reglementările specifice în vigoare - atestatul/autorizaţia emis(ă) de ASFR, în
copie;
- lista cu personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, autorizat în conformitate cu
reglementările specifice în vigoare - lista nominală în care sunt înscrise seria şi nr.
autorizaţiilor;
- dovada că personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este examinat din punct de
vedere medical şi psihologic, respectiv dovada că acesta deţine avize medicale şi psihologice
valabile în conformitate cu reglementările specifice în vigoare - lista nominală în care sunt
înscrise avizele medicale/psihologice;
- dovada că personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este calificat, instruit şi
examinat periodic din punct de vedere profesional, conform reglementărilor specifice în
vigoare - documente specifice, în copie;
- schema liniilor de metrou şi schemele bloc ale instalaţiilor de semnalizare, centralizare,
bloc - SCB, electroenergetică - EE, control automat al trenului - ATC, electromecanică - EM în copie;
- planul fiecărei staţii, cu precizarea suprafeţelor şi dotărilor destinate activităţilor specifice
transportului urban de călători cu metroul - documente specifice, în copie;
- lista cu vehiculele de transport cu metroul cu care se efectuează serviciul de transport
urban de călători, dovezile deţinerii şi înmatriculării vehiculelor, dovezile din care să rezulte
caracteristicile tehnice ale acestora, precum şi dovezile prin care se atestă că acestea
îndeplinesc condiţiile impuse prin reglementările specifice în vigoare pentru exploatarea lor în
condiţii de siguranţă, respectiv că deţin certificate de omologare tehnică feroviară sau
agremente tehnice feroviare, după caz - documente specifice, în copie;
- lista cu operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari care asigură revizia, repararea
şi întreţinerea infrastructurii pe care se execută serviciul de transport urban de călători cu
metroul - documente specifice, în copie;
- lista cu operatorii economici autorizaţi ca furnizori feroviari care asigură revizia, repararea
şi întreţinerea vehiculelor de transport cu metroul cu care se execută serviciul de transport
urban de călători - documente specifice, în copie;
- lista cu dotările tehnice şi mijloacele de intervenţie deţinute, necesare pentru desfăşurarea
în bune condiţii a serviciilor de transport urban de călători cu metroul, în caz de accidente,
incendii, calamităţi naturale, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare documente specifice, în copie;
g) autorizaţia de funcţionare a centrelor de instruire şi perfecţionare a personalului propriu
cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei - în copie;
h) declaraţia solicitantului din care să rezulte că, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, se
angajează:
- să anunţe imediat ASFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la
acordarea autorizaţiei;
- să respecte reglementările specifice în vigoare în desfăşurarea procesului de transport
urban de călători cu metroul;
- să comunice la ASFR data începerii şi, după caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de
transport urban de călători pe liniile de metrou;
- să accepte supravegherea efectuată de ASFR prin acţiuni de control şi inspecţie de stat,
efectuate de către personalul ASFR posesor al legitimaţiilor speciale emise de Ministerul
Transporturilor, în baza convenţiei de supraveghere încheiate cu aceasta;
i) convenţia de supraveghere încheiată cu ASFR - în copie;
j) dovada plăţii tarifului pentru eliberarea autorizaţiei.
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Art. 5. - (1) Procedurile privind acordarea, vizarea, modificarea/actualizarea autorizaţiei,
precum şi cele referitoare la suspendarea şi retragerea autorizaţiei se aprobă de conducerea
ASFR şi se publică pe pagina web ASFR, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului
ordin.
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru toţi solicitanţii şi deţinătorii de
autorizaţie de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.
Art. 6. - (1) Autorizaţia acordată de ASFR poate fi nouă, revizuită, prin acordarea vizei
periodice, actualizată/modificată.
(2) Actualizarea/Modificarea autorizaţiei se face, după caz, prin:
a) modificarea datelor de identificare iniţiale ale solicitantului;
b) adăugarea/retragerea de magistrale/secţii de circulaţie şi/sau staţii de metrou;
c) adăugarea/retragerea de vehicule de transport cu metroul.
(3) Actualizarea/Modificarea autorizaţiei nu prelungeşte valabilitatea acesteia acordată
iniţial.
Art. 7. - (1) ASFR comunică solicitantului, în scris, în termen de maximum 10 zile de la
data primirii dosarului de autorizare, decizia privind acceptarea cererii de acordare a
autorizaţiei, solicitarea de completare a dosarului sau, după caz, respingerea motivată a
cererii.
(2) ASFR poate verifica la sediul solicitatului capabilitatea acestuia de a îndeplini cerinţele
impuse pentru obţinerea autorizaţiei.
(3) Pentru verificarea autenticităţii documentelor din dosarul de autorizare prezentate în
copie, la solicitarea ASFR, solicitantul va prezenta originalele documentelor respective.
Art. 8. - (1) ASFR comunică solicitantului, în scris, în termen de maximum 30 de zile de
la acceptarea cererii, decizia de acordare sau neacordare a autorizaţiei. Decizia de neacordare
trebuie motivată.
(2) Dacă, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei de neacordare a
autorizaţiei, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformităţilor menţionate în
decizie şi va face dovada plăţii tarifului aferent, ASFR va elibera autorizaţia solicitată, cu viză
valabilă pentru 1 an calendaristic. În caz contrar, cererea se consideră respinsă.
(3) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului complet, ASFR acordă autorizaţia.
Art. 9. - (1) Cu 30 de zile, dar nu mai mult de 45 de zile înainte de data expirării vizei
anuale, solicitantul trebuie să solicite în scris la ASFR acordarea vizei anuale. Cererea va fi
însoţită de documentele din dosarul de autorizare care au suferit modificări şi dovada plăţii
tarifului aferent acordării vizei anuale.
(2) ASFR comunică solicitantului, în scris, în termen de maximum 30 de zile de la data
depunerii cererii, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de
neacordare trebuie motivată.
(3) Dacă, în termen de maximum 90 de zile de la comunicarea deciziei de neacordare a vizei
anuale, solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformităţilor menţionate în
decizie, ASFR va acorda viza solicitată. În caz contrar, ASFR suspendă autorizaţia.
CAPITOLUL III
Supravegherea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei
Art. 10. - (1) Pe durata valabilităţii autorizaţiei, ASFR efectuează supravegherea prin
acţiuni de control şi inspecţie de stat privind respectarea reglementărilor specifice activităţii
de transport urban de călători cu metroul şi verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la
baza acordării, vizării sau modificării/actualizării autorizaţiilor, pe baza convenţiei de
supraveghere încheiate cu operatorii de transport urban cu metroul.
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(2) Încheierea convenţiei de supraveghere se face, obligatoriu, înainte de obţinerea
autorizaţiei, valabilitatea acesteia fiind aceeaşi cu durata de valabilitate a autorizaţiei.
Art. 11. - În cazul suspendării sau retragerii licenţei de transport urban cu metroul, ASFR
suspendă, respectiv retrage imediat autorizaţia acordată operatorului în cauză.
Art. 12. (1) Dacă în urma acţiunilor de supraveghere se constată nerespectarea
reglementărilor specifice în vigoare, abateri grave şi/sau repetate în legătură cu operaţiunile de
transport urban de călători cu metroul care pot conduce la accidente, ASFR poate dispune
măsura suspendării autorizaţiei.
(2) În cazul suspendării autorizaţiei, ridicarea suspendării se dispune numai în condiţiile în
care solicitantul face dovada eliminării neconformităţilor menţionate în decizia de suspendare
şi a plăţii tarifului aferent.
(3) În perioada în care autorizaţia este suspendată, transportul urban de călători cu metroul
se poate efectua numai în baza unui program de eliminare a neconformităţilor, elaborat de
către deţinătorul autorizaţiei suspendate şi acceptat de către ASFR.
(4) Dacă în termen de maximum 6 luni de la data suspendării autorizaţiei solicitantul nu
face dovada eliminării neconformităţilor, conform programului menţionat la alin. (3), ASFR
retrage autorizaţia.
(5) Acordarea unei noi autorizaţii se face în baza unei noi cereri.
Art. 13. - Atunci când, ca urmare a nerespectării reglementărilor specifice în vigoare, s-au
produs abateri grave şi/sau repetate în legătură cu operaţiunile de transport urban cu metroul
care au condus la producerea de accidente din vina operatorului de transport urban cu metroul,
ASFR poate dispune retragerea autorizaţiei.
Art. 14. - (1) Suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea autorizaţiei se notifică
operatorului de transport urban cu metroul interesat.
(2) Perioada de suspendare a autorizaţiei nu prelungeşte perioada de valabilitate acordată la
emiterea acesteia.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 15. (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare a autorizaţiei,
neacordare a vizei anuale, suspendare sau de retragere, după caz, a autorizaţiei se depun la
ASFR în termen de 5 zile de la primirea comunicării deciziei.
(2) În termen de 5 zile de la depunerea contestaţiei, ASFR transmite, în scris, contestatarului
decizia privind acceptarea sau neacceptarea contestaţiei.
(3) În cazul neacceptării contestaţiei, soluţionarea contestaţiilor se face potrivit
reglementărilor legale în vigoare referitoare la contenciosul administrativ.
Art. 16. - (1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei se comunică ASFR în termen de
maximum 15 zile lucrătoare de la data constatării.
(2) ASFR va elibera, la cerere, un duplicat al autorizaţiei.
Art. 17. Pentru prestaţiile efectuate pentru acordarea, vizarea anuală,
actualizarea/modificarea, încetarea suspendării autorizaţiei, precum şi pentru eliberarea
duplicatelor autorizaţiei, ASFR percepe tarife, aprobate prin ordin al ministrului
transporturilor.
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ANEXA Nr. 2
- model-cadru -

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ
AUTORIZAŢIE
Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Se atestă că persoana juridică . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . ,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul (sectorul) . . . . . . . . . ., înregistrată în registrul
comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., asigură îndeplinirea cerinţelor necesare efectuării transportului
urban de călători pe liniile de metrou, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de securitate a
transportului şi de calitate a serviciilor publice, prevăzute în reglementările specifice în
vigoare.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de . . . . . . . . . . , cu condiţia vizării anuale.
Data eliberării . . . . . . . . . .
Directorul Autorităţii de Siguranţă
Feroviară Română,
..........
(numele şi prenumele, semnătura şi
ştampila)
VIZE ANUALE

Valabil până la data Valabil până la data Valabil până la data Valabil până la data Valabil până la data
de
de
de
de
de
..........
..........
..........
..........
..........
DIRECTOR ASFR DIRECTOR ASFR DIRECTOR ASFR DIRECTOR ASFR DIRECTOR ASFR
..........
..........
..........
..........
..........
L.S.

L.S.

L.S.
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L.S.

L.S.

ANEXĂ
la autorizaţie
- model-cadru Liniile magistralelor/secţiilor de circulaţie şi staţiilor de metrou pe care operatorul de
transport urban cu metroul este autorizat să efectueze servicii de transport urban de călători
1. Liniile magistralelor/secţiilor de circulaţie:
..........
..........
..........
..........
2. Staţiile şi liniile staţiilor de metrou:
..........
..........
..........
Vehiculele de transport cu metroul cu care operatorul de transport urban cu metroul este
autorizat să efectueze servicii de transport urban de călători pe liniile magistralelor/secţiilor de
circulaţie şi staţiilor de metrou (evidenţiate la pct. 1 şi 2):

Nr. crt. Tipul vehiculului Numărul vehiculului

..........
Data eliberării . . . . . . . . . .
Directorul Autorităţii de Siguranţă
Feroviară Română,
..........
(numele şi prenumele, semnătura şi
ştampila)
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