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Guvernul României - Hot râre nr. 1561/2006 din 01 noiembrie 2006 
 

Hot rârea nr. 1561/2006 pentru modificarea i completarea Hot rârii 
Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii 

Feroviare Române - AFER   
 

În vigoare de la 21 noiembrie 2006 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 21 noiembrie 2006. Nu exist  modific ri pân  la 24 
iulie 2014. 

 
    În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , i al art. 32 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 
privind siguran a feroviar ,   
 
    Guvernul României adopt  prezenta hot râre.   
 
   Art. I. -  Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, se 
modific  i se completeaz  dup  cum urmeaz :   
   1. Articolul 1 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 1. -  (1) Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, denumit  în continuare AFER, institu ie 
public  finan at  din venituri proprii, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului în domeniul feroviar i de transport cu metroul.   
   (2) AFER este desemnat  s  asigure, în principal, urm toarele activit i:   
   a) autorizarea în materie de siguran  a administratorilor de infrastructur  feroviar ;   
   b) licen ierea i certificarea în materie de siguran  a operatorilor de transport feroviar;   
   c) investigarea i cercetarea accidentelor i incidentelor feroviare;   
   d) evaluarea i supravegherea constituen ilor de interoperabilitate i a subsistemelor de natur  
structural  ale sistemului feroviar;   
   e) supravegherea respect rii condi iilor pentru realizarea interoperabilit ii sistemului feroviar 
transeuropean conven ional i de mare vitez  pe teritoriul României;   
   f) controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul;   
   g) monitorizarea, promovarea i dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei 
feroviare;   
   h) autorizarea i supravegherea tehnic  a furnizorilor interni de produse i servicii în domeniul 
feroviar;   
   i) activitate specific  tip registru feroviar, constând în principal în înmatricularea materialului rulant i 
în eviden a infrastructurii feroviare publice;   
   j) organizarea examenelor i emiterea autoriza iilor, atestatelor i a certificatelor, dup  caz, pentru 
personalul din sistemul feroviar.   
   (3) În cadrul AFER func ioneaz  4 organisme independente cu activitate permanent , prev zute de 
Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar :   
   a) Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român , denumit  în continuare ASFR;   
   b) Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR;   
   c) Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR;   
   d) Organismul de Licen e Feroviare Român, denumit în continuare OLFR.   
   (4) Atribu iile i modul de organizare i func ionare ale AFER sunt stabilite în regulamentul de 
organizare i func ionare prev zut în anexa nr. 1.   
   (5) Atribu iile ASFR sunt stabilite în regulamentul de organizare i func ionare prev zut în anexa nr. 
1 la Regulamentul de organizare i func ionare al AFER.   
   (6) Atribu iile ONFR sunt stabilite în regulamentul de organizare i func ionare prev zut în anexa nr. 
2 la Regulamentul de organizare i func ionare al AFER.   
   (7) Atribu iile OIFR sunt stabilite în regulamentul de organizare i func ionare prev zut în anexa nr. 3 
la Regulamentul de organizare i func ionare al AFER.   
   (8) Atribu iile OLFR sunt stabilite în regulamentul de organizare i func ionare prev zut în anexa nr. 
4 la Regulamentul de organizare i func ionare al AFER.   
   (9) AFER este finan at  din venituri proprii realizate din presta ii de servicii specifice pe baz  de 
tarife stabilite în condi iile legii, precum i din desf urarea altor activit i privind valorificarea unor 
produse din activit i proprii i conexe, chirii, presta ii editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, 
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lucr ri, alte prest ri de servicii, exploat ri ale unor bunuri pe care le are în administrare i altele 
asemenea."   
   2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea urm torul cuprins:   
    " (5) Pentru exercitarea atribu iilor specifice care decurg din prezenta hot râre, parcul normat al 
AFER se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului."   
   3. Dup  alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul cuprins:   
    " (3) Directorii organismelor independente prev zute la art. 1 alin. (3) sunt membri în Consiliul de 
conducere al AFER."   
   4. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 5. -  (1) Conducerea ASFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al 
c rui pre edinte este directorul ASFR, salariat al ASFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (2) Conducerea ONFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al c rui 
pre edinte este directorul ONFR, salariat al ONFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Conducerea OIFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al c rui 
pre edinte este directorul OIFR, salariat al OIFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (4) Conducerea OLFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al c rui 
pre edinte este directorul OLFR, salariat al OLFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (5) Membrii comitetelor directoare sunt speciali ti din cadrul Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."   
   5. Articolul 6 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 6. -  Directorul general i ceilal i membri ai consiliului de conducere sunt numi i i revoca i prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare."   
   6. Articolul 9 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 9. -  Pentru respectarea cerin elor privind securitatea transportului feroviar i cu metroul, în 
activit ile de construire, reparare, între inere i exploatare a materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum i personal pentru care AFER a eliberat, dup  
caz, certificate, atestate, autoriza ii i/sau licen e, dac  prin reglement ri interne sau interna ionale nu 
se prevede altfel."   
   7. Articolul 10 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 10. -  În exercitarea atribu iilor de control i inspec ie de stat, personalul de specialitate al 
AFER i, dup  caz, personalul Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului are drept de 
acces i control pe toate mijloacele de transport feroviar i pe metrou, în unit ile cu specific feroviar 
care func ioneaz  sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i 
Turismului, în unit ile operatorilor de transport feroviar i ale operatorilor de manevr  feroviar , în 
unit ile administratorilor i de in torilor de infrastructur  feroviar , linii ferate industriale sau material 
rulant, precum i în unit ile operatorilor economici care furnizeaz  produse sau presteaz  servicii 
pentru calea ferat  i metrou, pe baza legitima iei speciale emise i în condi iile stabilite de Ministerul 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului."   
   8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 2. -  AFER este institu ie public  cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului 
Transporturilor, Construc iilor i Turismului, finan at  din venituri proprii, care î i desf oar  activitatea 
potrivit reglement rilor în vigoare i ale prezentului regulament de organizare i func ionare."   
   9. La anexa nr. 1, dup  articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urm torul cuprins:   
    " Art. 31. -  În cadrul AFER func ioneaz  4 organisme independente, prev zute de Legea nr. 55/2006 
privind siguran a feroviar , ale c ror atribu ii sunt prev zute în anexele nr. 1-4 care fac parte 
integrant  din prezentul regulament de organizare i func ionare."   
   10. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 4. -  AFER, prin compartimentele sale, altele decât cele 4 organisme prev zute la art. 31, are 
urm toarele atribu ii:   
   a) certific  produse, servicii i sisteme ale calit ii din domeniul mediului, respectiv al securit ii i 
s n t ii ocupa ionale, precum i în alte domenii pentru care este acreditat  la nivel na ional sau 
interna ional;   
   b) efectueaz  instruirea periodic  în vederea atest rii, pentru personalul cu responsabilit i în cadrul 
sistemelor de management al calit ii, mediului, securit ii i s n t ii ocupa ionale, precum i al altora 
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asemenea, din unit ile de construire, reparare, între inere, verificare tehnic  i exploatare a 
materialului rulant i a infrastructurii feroviare i din alte domenii pentru care a fost acreditat  la nivel 
na ional;   
   c) efectueaz  studii i cercet ri în domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele na ionale de 
cercetare;   
   d) acord  asisten  tehnic  de specialitate i efectueaz  expertize în domeniul transporturilor 
feroviare, cu metroul i urban pe ine;   
   e) asigur  eviden a i p strarea normelor, reglement rilor, specifica iilor, instruc iunilor, 
metodologiilor, procedurilor i prescrip iilor aferente domeniului s u de activitate;   
   f) editeaz , traduce, multiplic , tip re te i comercializeaz  reglement ri tehnice, publica ii i lucr ri 
proprii, specifice domeniului s u de activitate;   
   g) public  periodic lista cuprinzând persoanele juridice i fizice c rora AFER, prin organismele care 
func ioneaz  în cadrul s u, le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licen e, certificate, atestate, 
autoriza ii, documente de omologare sau altele asemenea;   
   h) alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte normative."   
   11. La anexa nr. 1, articolul 5 se abrog .   
   12. La anexa nr. 1, articolul 9 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 9. -  Structura organizatoric  a AFER se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, asigurându-se reprezentare în teritoriu în structura organizatoric  a ASFR, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare."   
   13. La anexa nr. 1, articolul 10 se abrog .   
   14. La anexa nr. 1, dup  alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
urm torul cuprins:   
    " (3) Directorii organismelor independente prev zute la art. 31 sunt membri în Consiliul de 
conducere al AFER."   
   15. La anexa nr. 1, articolul 12 se abrog .   
   16. La anexa nr. 1, articolul 13 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 13. -  Directorul general al AFER i ceilal i membri ai Consiliului de conducere al AFER sunt 
numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare."   
   17. La anexa nr. 1, articolul 14 va avea urm torul cuprins:   
    " Art. 14. -  Salarizarea directorului general al AFER i indemniza iile membrilor Consiliului de 
conducere al AFER se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare."   
   18. La anexa nr. 1, litera c) a articolului 18 va avea urm torul cuprins:   
    " c) asigur  conducerea executiv  a AFER;".   
   19. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 19 va avea urm torul cuprins:   
    " (2) edin a este condus  de pre edinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de 
conducere, delegat de c tre pre edinte conform regulamentului consiliului de conducere."   
   20. Anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER" la 
Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 se completeaz  cu anexele nr. 1-4, al c ror con inut este prev zut 
în anexele nr. 1-4 la prezenta hot râre.   
   Art. II. -  Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare 
Române - AFER, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu 
modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nou  numerotare.   
 

  
 PRIM-MINISTRU 

 C LIN POPESCU-T RICEANU 

 
 

  
 Contrasemneaz : 

 Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Radu Mircea Berceanu 

 Ministrul muncii, solidarit ii sociale i familiei, 
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 Gheorghe Barbu 

 Ministrul finan elor publice, 

 Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu 

 
 
    Bucure ti, 1 noiembrie 2006.   
    Nr. 1.561.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

REGULAMENT 
de organizare i func ionare al Autorit ii de Siguran  

Feroviar  Român  - ASFR   
 

ANEXA Nr. 2    
 

REGULAMENT 
de organizare i func ionare al Organismului Notificat Feroviar Român   

 
ANEXA Nr. 3    

 
REGULAMENT 

de organizare i func ionare al Organismului de Investigare Feroviar Român   
 

ANEXA Nr. 4    
 

REGULAMENT 
de organizare i func ionare al Organismului de Licen e Feroviare Român   
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Guvernul României - Regulament din 01 noiembrie 2006 
 

Regulamentul de organizare i func ionare al Autorit ii de Siguran  
Feroviar  Român  - ASFR din 01.11.2006    

 
În vigoare de la 21 noiembrie 2006 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 21 noiembrie 2006. Nu exist  modific ri pân  la 24 

iulie 2014. 
 

CAPITOLUL I 
Prevederi generale   

 
   Art. 1. -  Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român , denumit  în continuare ASFR, înfiin at  
potrivit Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , este un organism independent care func ioneaz  
în cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 2. -  ASFR este independent  în ceea ce prive te organizarea, structura juridic  i procesul 
decizional fa  de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructur  feroviar , 
solicitant i entitate achizitoare.   
 

CAPITOLUL II 
Atribu ii   

 
   Art. 3. -  (1) ASFR are atribu iile stabilite în art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006.   
   (2) Pentru îndeplinirea atribu iilor stabilite, ASFR este desemnat  s  efectueze urm toarele 
activit i:   
   a) autorizeaz  punerea în func iune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar de 
mare vitez  transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind 
interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare vitez , i verific  exploatarea i între inerea 
acestora în conformitate cu cerin ele esen iale relevante;   
   b) autorizeaz  punerea în func iune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar 
conven ional transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 850/2003 privind 
interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conven ional din România cu sistemul de transport 
feroviar conven ional transeuropean, i verific  exploatarea i între inerea acestora în conformitate cu 
cerin ele esen iale relevante;   
   c) autorizeaz  punerea în func iune i introducerea în circula ie a unui material rulant nou i 
modificat substan ial, care nu este acoperit de o specifica ie tehnic  pentru interoperabilitate;   
   d) supravegheaz  conformitatea constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale cerute în 
conformitate cu hot rârile Guvernului nr. 1.533/2003 i nr. 850/2003;   
   e) supravegheaz  înregistrarea corect  a materialului rulant i a infrastructurii feroviare i se asigur  
de faptul c  informa iile privind siguran a din registrele na ionale, instituite în conformitate cu hot rârile 
Guvernului nr. 1.533/2003 i nr. 850/2003, sunt precise i actualizate;   
   f) emite i reînnoie te certificatele de siguran  pentru operatorii de transport feroviar, modific  i 
revoc  p r ile relevante ale acestora;   
   g) emite i reînnoie te autoriza iile de siguran  pentru administratorii de infrastructur  din România, 
modific  i revoc  p r ile relevante ale acestora;   
   h) certific  sistemul de management al siguran ei al administratorilor de infrastructur  din România 
i al operatorilor de transport feroviar;   

   i) certific  acceptarea dispozi iilor adoptate de administratorii de infrastructur  feroviar  pentru 
îndeplinirea cerin elor specifice necesare pentru garantarea siguran ei infrastructurii feroviare la nivelul 
proiect rii, între inerii i exploat rii acesteia, inclusiv între inerea i exploatarea sistemului de control al 
traficului i de semnalizare, dac  este cazul;   
   j) certific  acceptarea dispozi iilor adoptate de operatorii de transport feroviar pentru a îndeplini 
cerin ele specifice necesare pentru func ionarea sigur  a re elei implicate;   
   k) monitorizeaz , promoveaz  i armonizeaz  cadrul de reglementare în domeniul siguran ei 
feroviare, inclusiv sistemul de norme na ionale de siguran  feroviar , în concordan  cu cel adoptat 
de Uniunea European . În acest sens, în principal, elaboreaz  i/sau avizeaz , dup  caz, i supune 
spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului:   
   (i) reglement rile specifice destinate asigur rii compatibilit ii sistemului na ional de transport 
feroviar cu sistemele interna ionale de transport;   
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   (ii) reglement rile specifice privind siguran a feroviar  i cu metroul, precum i pentru transportul 
multimodal i combinat;   
   (iii) reglement rile specifice pentru efectuarea transporturilor de m rfuri periculoase;   
   (iv) reglement rile specifice pentru autorizarea, certificarea i atestarea personalului din transportul 
feroviar i cu metroul;   
   l) efectueaz  controlul i inspec ia de stat în transportul feroviar i cu metroul, cu privire la siguran a 
circula iei feroviare, la securitatea transporturilor i la calitatea serviciilor publice, în ceea ce prive te:   
   (i) respectarea reglement rilor interne i interna ionale în transportul feroviar i cu metroul;   
   (ii) respectarea reglement rilor specifice privind siguran a circula iei feroviare, securitatea 
transporturilor, protec ia mediului i calitatea serviciilor publice în transportul feroviar i cu metroul;   
   (iii) respectarea normelor tehnice obligatorii în activit ile de construire, modernizare, exploatare, 
între inere, reparare i verificare tehnic  a materialului rulant i a infrastructurii feroviare;   
   (iv) îndeplinirea condi iilor stabilite în certificatele i autoriza iile de siguran , precum i faptul c  
administratorii de infrastructur  i operatorii de transport feroviar func ioneaz  în conformitate cu 
cerin ele legisla iei specifice comunitare sau na ionale;   
   (v) îndeplinirea condi iilor stabilite în autoriza iile de exploatare a liniilor ferate industriale;   
   m) supravegheaz  din punct de vedere al siguran ei furnizorii feroviari;   
   n) cerceteaz  accidentele feroviare i finalizeaz  cercetarea celorlalte evenimente feroviare, în caz 
de divergen , inclusiv în activitatea de transport cu metroul;   
   o) avizeaz  OIFR despre producerea evenimentelor feroviare;   
   p) poate participa, la solicitarea OIFR, la investig rile efectuate de acest organism;   
   q) autorizeaz  transportul public cu metroul i emite autoriza iile de transport;   
   r) autorizeaz  sta iile de cale ferat  i emite autoriza iile de func ionare;   
   s) autorizeaz  exploatarea liniilor ferate industriale i emite autoriza iile de exploatare;   
   t) asigur  organizarea examenelor i emiterea de autoriza ii, atestate i certificate pentru personalul 
din transportul feroviar i cu metroul;   
   u) asigur  preg tirea profesional , certificarea consilierilor pentru m rfurile periculoase i emite 
certificate;   
   v) întocme te anual un raport privind activit ile sale desf urate în anul precedent, pe care îl 
public  în Buletinul AFER i pe site-ul propriu i îl transmite Agen iei Feroviare Europene cel mai 
târziu pân  la data de 30 septembrie;   
   w) pune la dispozi ie solicitan ilor documente de îndrumare privind cerin ele pentru activit ile de 
autorizare, certificare i atestare, conform obiectului de activitate;   
   x) alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte normative.   
 

CAPITOLUL III 
Organele de conducere ale ASFR   

 
   Art. 4. -  (1) Conducerea ASFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al 
c rui pre edinte este directorul ASFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (2) Membrii comitetului director sunt speciali ti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Salarizarea directorului ASFR i indemniza iile membrilor comitetului director se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   
   (4) Directorul ASFR nu beneficiaz  de indemniza ie pentru activitatea în cadrul comitetului director.   
   Art. 5. -  Comitetul director al ASFR are, în principal, urm toarele atribu ii i competen e:   
   a) aprob  regulamentul propriu de func ionare;   
   b) propune structura organizatoric  a ASFR i o înainteaz  spre avizare Consiliului de conducere al 
AFER;   
   c) avizeaz  strategia de modernizare i dezvoltare a ASFR;   
   d) aprob  raportul anual al activit ilor desf urate de ASFR;   
   e) aprob  trimiterea la Agen ia Feroviar  European  a raportului anual al activit ilor desf urate de 
ASFR;   
   f) analizeaz  i urm re te autorizarea punerii în func iune a subsistemelor structurale ce constituie 
sistemul feroviar, în conformitate cu art. 14 din Hot rârea Guvernului nr. 1.533/2003 i cu art. 14 din 
Hot rârea Guvernului nr. 850/2003, i verific  exploatarea i între inerea acestora în conformitate cu 
cerin ele esen iale relevante;   
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   g) analizeaz  i urm re te supravegherea conformit ii constituen ilor de interoperabilitate cu 
cerin ele esen iale, prev zut  de hot rârile Guvernului nr. 850/2003 i nr. 1.533/2003;   
   h) analizeaz  i urm re te autorizarea introducerii în circula ie a materialului rulant nou sau 
substan ial modificat care înc  nu este acoperit de o specifica ie tehnic  de interoperabilitate (STI);   
   i) analizeaz  i urm re te emiterea, reînnoirea, modificarea i revocarea p r ilor relevante din 
certificatele de siguran  i autoriza iile de siguran  acordate i faptul c  administratorii de 
infrastructur  i operatorii de transport feroviar func ioneaz  în conformitate cu cerin ele dreptului 
comunitar sau na ional;   
   j) analizeaz  i urm re te supravegherea înregistr rii corecte a materialului rulant i a infrastructurii 
feroviare i asigurarea faptului c  informa iile privind siguran a din registrele na ionale, instituite în 
conformitate cu prevederile hot rârilor Guvernului nr. 850/2003 i nr. 1.533/2003, sunt precise i 
actualizate;   
   k) propune ac iunile ASFR necesar a fi sus inute pentru aprobare de c tre Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului;   
   l) propune ac iunile ASFR necesar a fi sus inute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere 
al AFER;   
   m) alte atribu ii date în competen a sa prin acte normative.   
   Art. 6. -  (1) Comitetul director se întrune te lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea 
pre edintelui sau a cel pu in 2 membri.   
   (2) edin a este condus  de pre edinte, iar în lipsa acestuia, de c tre un membru al comitetului 
director delegat de pre edinte.   
   (3) edin ele comitetului director pot avea loc în situa ia în care la acestea particip  cel pu in 
jum tate plus unu din num rul membrilor comitetului.   
   (4) Hot rârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.   
   Art. 7. -  Directorul ASFR asigur  conducerea executiv  a ASFR.   
 

CAPITOLUL IV 
Structura organizatoric    

 
   Art. 8. -  Structura organizatoric  a ASFR se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, asigurându-se i reprezentare în teritoriu, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.   
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CAPITOLUL I 
Prevederi generale   

 
   Art. 1. -  Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR, înfiin at potrivit Legii nr. 
55/2006 privind siguran a feroviar , este un organism independent care func ioneaz  în cadrul 
Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 2. -  ONFR este independent în ceea ce prive te organizarea, structura juridic  i procesul 
decizional fa  de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructur  feroviar , 
solicitant de certificare i entitate achizitoare.   
 

CAPITOLUL II 
Atribu ii   

 
   Art. 3. -  (1) ONFR are atribu iile stabilite în art. 16 alin. (6) din Legea nr. 55/2006.   
   (2) Pentru îndeplinirea atribu iilor stabilite, ONFR este desemnat s  efectueze urm toarele activit i:   
   a) aplic  procedurile de evaluare a conformit ii sau a aptitudinilor de utilizare a constituen ilor de 
interoperabilitate a sistemului de transport feroviar conven ional i de mare vitez  i emite certificate 
de conformitate;   
   b) stabile te modulele sau combina ia de module specifice pentru aplicarea procedurilor de 
verificare de conformitate a subsistemelor de natur  structural  ale sistemului de transport feroviar 
conven ional i de mare vitez  i emite certificate de conformitate;   
   c) public  periodic informa iile relevante referitoare la:   
   - cererile primite pentru verificarea de conformitate;   
   - certificatele de conformitate emise;   
   - certificatele de conformitate suspendate/retrase;   
   d) întocme te, public  periodic i actualizeaz  anual registrele infrastructurii i materialului rulant;   
   e) efectueaz  omologarea tehnic  de tip a vehiculelor de transport feroviar i cu metroul, precum i 
de transport urban pe ine i emite documente specifice;   
   f) elaboreaz  reglement ri specifice privind înmatricularea materialului rulant;   
   g) înmatriculeaz  materialul rulant i emite documente specifice;   
   h) certific /omologheaz  materialele, componentele i echipamentele utilizate la construirea, 
modernizarea, repararea, între inerea i exploatarea materialului rulant i a infrastructurii feroviare i, 
dup  caz, elaboreaz  agremente tehnice pentru acestea;   
   i) determin  constituen ii de interoperabilitate i interfe ele care fac obiectul specifica iilor europene, 
altele decât STI, inclusiv al normelor europene aplicabile la nivel na ional;   
   j) stabile te strategia de implementare a STI în sistemul de transport feroviar din România;   
   k) elaboreaz  norme tehnice pentru construc ia, modernizarea, repararea i între inerea 
infrastructurii feroviare i a materialului rulant;   
   l) elaboreaz  agremente tehnice pentru tehnologiile specifice construirii, moderniz rii, repar rii i 
între inerii infrastructurii feroviare;   
   m) avizeaz  documenta iile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant i a 
infrastructurii utilizate în transportul feroviar i cu metroul;   
   n) autorizeaz , din punct de vedere tehnic, operatorii economici care efectueaz  lucr rile de 
construc ie, modernizare, reparare i între inere a elementelor infrastructurii feroviare i a materialului 
rulant;   
   o) autorizeaz  din punct de vedere tehnic furnizorii interni de produse i servicii în domeniul 
feroviar;   
   p) efectueaz  verific ri i încerc ri de laborator pentru determinarea conformit ii produselor i 
serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor i parametrilor determinan i, pentru siguran a 
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circula iei, protec ia vie ii i a mediului înconjur tor, aferente transportului feroviar, cu metroul i 
transportului urban pe ine;   
   q) autorizeaz /atest  laboratoarele de încerc ri, precum i standurile i dispozitivele speciale, 
utilizate la verificarea i inerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea 
transporturilor feroviare, în procesele de construire, reparare, între inere, verificare tehnic  i 
exploatare a materialului rulant i a infrastructurii feroviare i emite documente specifice;   
   r) alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte normative.   
 

CAPITOLUL III 
Organele de conducere ale ONFR   

 
   Art. 4. -  (1) Conducerea ONFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al 
c rui pre edinte este directorul ONFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (2) Membrii comitetului director sunt speciali ti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Salarizarea directorului ONFR i indemniza iile membrilor comitetului director se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   
   (4) Directorul ONFR nu beneficiaz  de indemniza ie pentru activitatea în cadrul comitetului director.   
   Art. 5. -  Comitetul director al ONFR are, în principal, urm toarele atribu ii i competen e:   
   a) aprob  regulamentul propriu de func ionare;   
   b) propune structura organizatoric  a ONFR i o înainteaz  spre avizare Consiliului de conducere al 
AFER;   
   c) avizeaz  strategia de modernizare i dezvoltare a ONFR;   
   d) aprob  raportul anual al activit ilor desf urate de ONFR;   
   e) aprob  trimiterea raportului anual al activit ilor desf urate de ONFR la institu iile corespondente 
ale Uniunii Europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu reglement rile 
dreptului comunitar;   
   f) avizeaz  dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul interoperabilit ii feroviare;   
   g) avizeaz  strategia general  privind introducerea interoperabilit ii feroviare;   
   h) analizeaz  i urm re te realizarea programelor na ionale privind introducerea interoperabilit ii 
feroviare;   
   i) analizeaz  i urm re te desf urarea activit ilor ONFR;   
   j) propune ac iunile ONFR necesar a fi sus inute pentru aprobare de c tre Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului;   
   k) propune ac iunile ONFR necesar a fi sus inute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere 
al AFER;   
   l) alte atribu ii date în competen a sa prin acte normative.   
   Art. 6. -  (1) Comitetul director al ONFR se întrune te lunar sau ori de câte ori este necesar, la 
cererea pre edintelui sau a cel pu in 2 membri.   
   (2) edin a este condus  de pre edinte, iar în lipsa acestuia, de c tre un membru al comitetului 
director delegat de pre edinte.   
   (3) edin ele comitetului director pot avea loc în situa ia în care la acestea particip  cel pu in 
jum tate plus unu din num rul membrilor comitetului.   
   (4) Hot rârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.   
   Art. 7. -  Directorul ONFR asigur  conducerea executiv  a ONFR.   
 

CAPITOLUL IV 
Structura organizatoric    

 
   Art. 8. -  Structura organizatoric  a ONFR se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
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CAPITOLUL I 
Prevederi generale   

 
   Art. 1. -  Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, înfiin at potrivit 
Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , este un organism independent care func ioneaz  în 
cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 2. -  OIFR este independent în ceea ce prive te organizarea, structura juridic  i procesul 
decizional fa  de orice administrator de infrastructur , operator de transport feroviar, organism de 
tarifare, organism de repartizare i organism notificat, precum i de orice parte ale c rei interese ar 
putea intra în conflict cu sarcinile încredin ate OIFR.   
 

CAPITOLUL II 
Atribu ii   

 
   Art. 3. -  (1) OIFR are atribu iile stabilite în art. 21 alin. (1) din Legea nr. 55/2006.   
   (2) Pentru îndeplinirea atribu iilor stabilite, OIFR este desemnat s  efectueze urm toarele activit i:   
   a) investigheaz  accidentele feroviare grave;   
   b) investigheaz  alte accidente i incidente care în condi ii u or diferite ar fi putut duce la accidente 
grave;   
   c) investigheaz  defec iunile tehnice ale subsistemelor de natur  structural  sau ale constituen ilor 
de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare vitez  sau conven ionale europene;   
   d) poate cere sau oferi asisten  organismelor de investigare similare din alte state membre ale 
Uniunii Europene sau din partea Agen iei Feroviare Europene pentru oferirea de competen e ori 
pentru desf urarea de inspec ii tehnice, analize sau evalu ri;   
   e) întocme te anual un raport privind activit ile sale desf urate în anul precedent, pe care îl 
public  în Buletinul AFER i pe site-ul propriu i îl transmite Agen iei Feroviare Europene cel mai 
târziu pân  la data de 30 septembrie; de asemenea, public  rapoartele finale ale investiga iilor 
efectuate în Buletinul AFER i pe site-ul propriu i le transmite la Agen ia Feroviar  European ;   
   f) alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte normative.   
   (3) În exercitarea atribu iilor de investigare a accidentelor i incidentelor feroviare, personalul de 
specialitate al OIFR are drept de acces pe toate mijloacele de transport feroviar, în unit ile cu specific 
feroviar care func ioneaz  sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, în unit ile operatorilor de transport feroviar i ale operatorilor de manevr  feroviar , în 

unit ile administratorilor i de in torilor de infrastructur  feroviar  sau de linii ferate industriale, 
precum i în unit ile operatorilor economici care furnizeaz  produse sau presteaz  servicii pentru 
calea ferat , pe baza legitima iei speciale emise i în condi iile stabilite de Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului.   
 

CAPITOLUL III 
Organele de conducere ale OIFR   

 
   Art. 4. -  (1) Conducerea OIFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al 
c rui pre edinte este directorul OIFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (2) Membrii comitetului director sunt speciali ti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Salarizarea directorului OIFR i indemniza iile membrilor comitetului director se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   
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   (4) Directorul OIFR nu beneficiaz  de indemniza ie pentru activitatea în cadrul comitetului director.   
   Art. 5. -  Comitetul director al OIFR are, în principal, urm toarele atribu ii i competen e:   
   a) aprob  regulamentul propriu de func ionare;   
   b) propune structura organizatoric  a OIFR i o înainteaz  spre avizare Consiliului de conducere al 
AFER;   
   c) avizeaz  strategia de modernizare i dezvoltare a OIFR;   
   d) aprob  raportul anual al activit ilor desf urate de OIFR;   
   e) aprob  trimiterea la Agen ia Feroviar  European  a raportului anual al activit ilor desf urate de 
OIFR;   
   f) avizeaz  dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul accidentelor i incidentelor feroviare;   
   g) analizeaz  i urm re te desf urarea activit ilor OIFR;   
   h) propune ac iunile OIFR necesar a fi sus inute pentru aprobare de c tre Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului;   
   i) propune ac iunile OIFR necesar a fi sus inute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere 
al AFER;   
   j) alte atribu ii date în competen a sa prin acte normative.   
   Art. 6. -  (1) Comitetul director al OIFR se întrune te lunar sau ori de câte ori este necesar, la 
cererea pre edintelui sau a cel pu in 2 membri.   
   (2) edin a este condus  de pre edinte, iar în lipsa acestuia, de c tre un membru al comitetului 
director delegat de pre edinte.   
   (3) edin ele comitetului director pot avea loc în situa ia în care la acestea particip  cel pu in 
jum tate plus unu din num rul membrilor comitetului.   
   (4) Hot rârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.   
   Art. 7. -  Directorul OIFR asigur  conducerea executiv  a OIFR.   
 

CAPITOLUL IV 
Structura organizatoric    

 
   Art. 8. -  Structura organizatoric  a OIFR se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
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CAPITOLUL I 
Prevederi generale   

 
   Art. 1. -  Organismul de Licen e Feroviare Român, denumit în continuare OLFR, înfiin at potrivit Legii 
nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , este un organism independent care func ioneaz  în cadrul 
Autorit ii Feroviare Române - AFER.   
   Art. 2. -  OLFR este independent în ceea ce prive te organizarea, structura juridic  i procesul 
decizional fa  de orice operator de transport feroviar sau operator economic care efectueaz  astfel de 
servicii.   
 

CAPITOLUL II 
Atribu ii   

 
   Art. 3. -  (1) OLFR are atribu iile stabilite în art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006.   
   (2) Pentru îndeplinirea atribu iilor stabilite, OLFR este desemnat s  efectueze urm toarele activit i:   
   a) acord  licen e operatorilor care efectueaz  transport feroviar;   
   b) acord  licen e operatorilor care efectueaz  manevr  feroviar ;   
   c) întocme te anual un raport privind activit ile desf urate în anul precedent, pe care îl public  în 
Buletinul AFER i pe site-ul propriu;   
   d) public  periodic lista operatorilor i intermediarilor de transport feroviar licen ia i;   
   e) alte atribu ii specifice domeniului s u de activitate, date în competen a sa prin acte normative.   
 

CAPITOLUL III 
Organele de conducere ale OLFR   

 
   Art. 4. -  (1) Conducerea OLFR este exercitat  de un comitet director compus din 5 persoane, al 
c rui pre edinte este directorul OLFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i 
turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (2) Membrii comitetului director sunt speciali ti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc iilor 
i Turismului, numi i i revoca i prin ordin al ministrului transporturilor, contruc iilor i turismului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   (3) Salarizarea directorului OLFR i indemniza iile membrilor comitetului director se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.   
   (4) Directorul OLFR nu beneficiaz  de indemniza ie pentru activitatea în cadrul comitetului director.   
   Art. 5. -  Comitetul director al OLFR are, în principal, urm toarele atribu ii i competen e:   
   a) aprob  regulamentul propriu de func ionare;   
   b) propune structura organizatoric  a OLFR i o înainteaz  spre avizare Consiliului de conducere al 
AFER;   
   c) avizeaz  strategia de modernizare i dezvoltare a OLFR;   
   d) aprob  raportul anual al activit ilor desf urate de OLFR;   
   e) aprob  trimiterea raportului anual al activit ilor desf urate de OLFR la institu iile corespondente 
ale Uniunii Europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu reglement rile 
dreptului comunitar;   
   f) avizeaz  dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul acord rii licen elor feroviare;   
   g) analizeaz  i urm re te desf urarea activit ilor OLFR;   
   h) propune ac iunile OLFR necesar a fi sus inute pentru aprobare de c tre Ministerul Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului;   
   i) propune ac iunile OLFR necesar a fi sus inute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere 
al AFER;   
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   j) alte atribu ii date în competen a sa prin acte normative.   
   Art. 6. -  (1) Comitetul director al OLFR se întrune te lunar sau ori de câte ori este necesar, la 
cererea pre edintelui sau a cel pu in 2 membri.   
   (2) edin a este condus  de pre edinte, iar în lipsa acestuia, de c tre un membru al comitetului 
director delegat de pre edinte.   
   (3) edin ele comitetului director pot avea loc în situa ia în care la acestea particip  cel pu in 
jum tate plus unu din num rul membrilor comitetului.   
   (4) Hot rârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.   
   Art. 7. -  Directorul OLFR asigur  conducerea executiv  a OLFR.   
 

CAPITOLUL IV 
Structura organizatoric    

 
   Art. 8. -  Structura organizatoric  a OLFR se aprob  prin ordin al ministrului transporturilor, 
construc iilor i turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
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