
DECIZIA nr. 24  
din 01 aprilie 2009 

  
privind  inscriptionarea vehiculelor feroviare pentru care AFER a eliberat avize tehnice in 
conformitate cu prevederile  Ordinului ministrului transporturilor nr. 1484/28.11.2008  

  

  

Directorul general al Autoritatii Feroviare Romane - AFER, 

avand in vedere prevederile Art. 7 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1484 din 28.11.2008, denumit in continuare OMT 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.  Vehiculele feroviare pentru care, in conformitate cu prevederile OMT 1484/2008, 
AFER a eliberat un aviz tehnic de mentinere  in functiune sau de acordare a unei noi durate de 
functionare, vor avea inscriptionate urmatoarele date: 

      -     seria si numarul avizului tehnic emis de AFER; 
-         data emiterii avizului tehnic; 
-         data expirarii avizului tehnic.  

    Art. 2.  Datele mentionate la art. 1 vor fi inscriptionate intr - un tabel cu formatul  

( L x l) : 200 mm (50+100+50) x 100 mm ( 50+50), dupa cum urmeaza : 

Nr.AV.TH. 0000 / 00.0000 AFER 
AV.TH.EXP 00.0000 - 

      -    Nr. AV. TH. = numarul/data emiterii avizului tehnic ; 
-         AV. TH. EXP. = data la care expira avizul tehnic; 
-         datele de emitere, respectiv expirare a avizului tehnic, ce se vor inscrie in coloana a 
doua vor cuprinde luna si anul ( cate doua cifre pentru luna, iar pentru an patru cifre); 
-         literele si cifrele vor avea inaltimea de 20 mm, iar liniile vor avea grosimea de 3 
mm. 

Inscriptionarea se va face in culoare alba pe fond negru. 

 



    Art. 3. Inscriptionarea se va face pe ambele parti ale vehiculului, astfel: 

a) vagoane de calatori si automotoare - la partea inferioara a peretelui lateral, sub prima 
fereastra, la un singur capat; 
        b) vagoane de marfa cu pereti laterali - la partea inferioara a peretelui lateral, in prima 
treime a vagonului la un singur capat; 
        c) vagoane de marfa fara pereti laterali - in prima treime a longeroanelor laterale, la un 
singur capat; 
        d) locomotive - pe usile de acces in cabina; 
       e) pentru alte tipuri de vehicule sau in cazul in care nu se pot respecta conditiile de mai 
sus, se vor intocmi propuneri individuale privind locul de inscriptionare. 

    Art. 4. Inscriptionarea vehiculelor se va face pe baza desenelor  elaborate, in conformitate 
cu prevederile art. 3, prin grija detinatorului si avizate de catre AFER. Inscriptionarea se va 
face de catre detinatorul vehiculului prin intermediul unui operator  economic autorizat pentru 
lucrari de inscriptionare a vehiculelor feroviare. 

    Art. 5. Serviciul Inspectie Conformitate Produse si Serviciul Inmatriculare Material Rulant 
din cadrul AFER vor urmari ducerea la indeplinire a prezentei decizii. 

    Art. 6. Prezenta Decizie intra in vigoare in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii. 

In acest  interval de timp Serviciul Inmatriculare Material Rulant va elabora procedura 
generala operationala necesara ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii. 

    Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Decizia Nr. 4/16.01.2001 a 
Directorului General AFER isi inceteaza aplicabilitatea 

    Art. 8. Prezenta decizie se publica in Buletinul AFER si pagina Web AFER. 

 


