
DECIZIA nr. 20  
din 17 martie 2009 

  
privind metodologia de aplicare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 

1484/28.11.2008 

 

Directorul general al Autoritatii Feroviare Romane - AFER, 

in scopul aplicarii uniforme a prevederilor cuprinse in Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1484/2008 denumit in continuare OMT nr. 1484/2008 pentru aprobarea Normelor privind 
acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depasit durata normala de 
functionare/durata de serviciu, 

in temeiul art. 18 lit. c din Regulamentul de Organizare si Functionare al Autoritatii Feroviare 
Romane - AFER, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1998 cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

Decide, 

Art. 1. (1) Primirea si tratarea cererilor si a dosarelor pentru mentinerea in functionare a 
mijloacelor de transport feroviar si cu metroul  denumite in continuare vehicule feroviare care 
au depasit: 

      -         durata normala de functionare stabilita in conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului  nr. 2139 / 2004; 
-         durata de serviciu prevazuta in Ordinul ministrului transporturilor nr. 364 / 2008 
pct. 3.1; 

 se asigura de catre Serviciul Inmatriculare Material Rulant din cadrul AFER, denumit in 
continuare SIMR. 

(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea cererilor si a 
dosarelor prevazute la alineatul (1), denumite in continuare dosar, SIMR verifica daca acesta 
cuprinde documentele intocmite in conformitate cu OMT 1484/2008, Anexa 1 Art.4. In 
situatia in care dosarul cuprinde documente sau  date incomplete, SIMR  va comunica 
solicitantului  necesitatea  completarii dosarului cu documentele si datele complete. 

Art. 2. (1) Conditiile  tehnice pentru  evaluarea vehiculelor feroviare sunt stabilite prin 
caietele de sarcini/specificatiile tehnice si documentatiile constructive, in baza carora au fost 
omologate tehnic reparatiile planificate cu ridicarea cutiei de pe osii boghiuri cu sau fara 
modernizare . 

(2)  In cazul in care solicitarea unui detinator se refera la vehicule care nu se 
incadreaza in categoria celor mentionate mai sus, SMR va stabili conditiile tehnice specifice 
vehiculului feroviar si le va comunica la SIMR in termen de 7 zile lucratoare de la primirea 
cererii. 



Art. 3. In termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea dosarului, SIMR 
comunica la SICP:  

      1.      necesitatea  intrunirii comisiei de evaluare tehnica;  
2.      locul, tipul si anul de fabricatie al vehiculului; 
3.      persoana de contact din partea beneficiarului care va face parte din comisie. 

Art. 4.Comisia de evaluare tehnica  va fi formata (conform OMT 1484/2008 Anexa 1 Art. 
3 Alin 2) din: 

      -         inspectorul tehnic AFER, presedintele comisiei; 
-         reprezentantul detinatorului vehiculului feroviar; 
-         reprezentantul operatorului economic autorizat la sediul caruia se face evaluarea 
starii tehnice ( stabilit pe baza demersului efectuat de detinator); 
-         alti specialisti din cadrul AFER la solicitarea presedintelui comisiei. 

Art. 5.Conditiile tehnice si lista cu datele specifice fiecarui vehicul feroviar ce va fi evaluat 
vor fi transmise comisiei de evaluare tehnica astfel: 

      a)      de catre agentul economic autorizat care executa reparatia cu ridicare de pe osii in 
cazul vehiculelor de la art. 2 alin. (1)  ale caror reparatii sunt omologate tehnic; 
b)      de catre SMR – SIMR – SICP  in cazul vehiculelor de la art. 2 alin ( 2). 

Art. 6. Comisia de evaluare tehnica, intrunita in componenta stabilita conform Art.4 din 
prezenta decizie, in maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii de catre SIMR, verifica 
daca sunt indeplinite conditiile obligatorii mentionate la art. 2 din prezenta. Dupa efectuarea 
verificarii si evaluarii tehnice, comisia intocmeste un raport tehnic de evaluare (conform 
modelului din Anexa 3 la OMT 1484/2008) in trei exemplare, cate unul pentru fiecare 
reprezentant care participa in comisie, din care un exemplar va fi transmis la SIMR, de catre 
SICP in maximum 5 zile, prin grija presedintelui comisiei. Comisia va preciza in raportul 
tehnic propunerea motivata privind mentinerea in functiune sau acordarea unei noi durate 
normale de functionare, cu precizarea conditiilor ce trebuiesc indeplinite pentru acordarea 
avizului tehnic. 

Art. 7. (1) In termen de maximum 15 zile lucratoare de la primirea raportului tehnic de 
evaluare, SIMR analizeaza continutul acestuia si daca sunt indeplinite conditiile specificate in 
OMT 1484/2008, intocmeste avizul tehnic de mentinere in functiune sau pentru acordarea 
unei noi durate normale de functionare (conform modelului din Anexa 2 la OMT 1484/2008) 
si il prezinta spre semnare Directorului General al AFER. 

Art. 8. In cazul in care, in intervalul de 60 de zile de la data comunicarii neacordarii 
avizului tehnic, solicitantul face dovada eliminarii tuturor neconformitatilor care au stat la 
baza deciziei de neacordare, AFER va elibera avizul tehnic, in termen de maximum 15 zile 
lucratoare de la data primirii dovezilor de eliminare a neconformitatilor. 

Art. 9. In cazul in care solicitantul nu a facut dovada eliminarii neconformitatilor in 
conditiile prevazute la art. 6 de mai sus, AFER va scoate din evidenta dosarul respectiv si va 
comunica acest fapt solicitantului. 



Art. 10. Prezenta Decizie intra in vigoare in termen de 10 zile lucratoare de la data 
semnarii. 
In acest interval de timp SIMR va elabora procedura generala operationala necesara ducerii la 
indeplinire a prevederilor prezentei decizii.  
    Art. 11. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Decizia Nr. 65/10.07.2008 a 
Directorului General AFER isi inceteaza aplicabilitatea. 
    Art. 12. Prezenta decizie se publica in Buletinul AFER si pagina Web AFER. 
 


