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Guvernul României - Ordonan  nr. 58/2004 din 29 iulie 2004 
 
Ordonan a nr. 58/2004 privind înfiin area Centrului Na ional de Calificare 

i Instruire Feroviar  - CENAFER   
 

În vigoare de la 05 septembrie 2004 
 
Consolidarea din data de 05 august 2014 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 
din 06 august 2004 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: L 408/2004; HG 367/2007; OUG 

1/2010; 
Ultima modificare în 27 ianuarie 2010. 

 
    În temeiul art. 108 din Constitu ie, republicat , i al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonan e,   
 
    Guvernul României adopt  prezenta ordonan .   
 
   Art. 1. -  (1) CENAFER este organismul na ional specializat al Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, desemnat s  asigure, în principal, formarea-calificarea, perfec ionarea i 
verificarea profesional  periodic  a personalului cu atribu ii în siguran a circula iei în transportul 
feroviar, securitatea transporturilor i calitatea serviciilor feroviare, precum i participarea la comisiile 
de autorizare a personalului cu responsabilit i în siguran a circula iei feroviare.   
   (2) Centrul Na ional de Calificare i Instruire Feroviar  - CENAFER, denumit în continuare 
CENAFER, este institu ie public  cu personalitate juridic , în subordinea Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului.   
   (3) CENAFER are sediul în municipiul Bucure ti, Calea Grivi ei nr. 343, sectorul 1.   
   (4) Sediul CENAFER poate fi schimbat prin hot râre a Guvernului.   
   Art. 2. -  (1) CENAFER este organismul na ional specializat al Ministerului Transporturilor, 
Construc iilor i Turismului, desemnat s  asigure, în principal, formarea-calificarea, perfec ionarea i 
verificarea profesional  periodic  a personalului care efectueaz  activit i specifice desf ur rii 
transportului feroviar în condi ii de siguran  a circula iei, securitate a transporturilor i de calitate a 
serviciilor feroviare, precum i participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilit i 
în siguran a circula iei din transportul feroviar.   
   (2) CENAFER poate desf ura i alte activit i stabilite prin hot râre a Guvernului.   
   Art. 3. ABROGAT   
   Art. 4. -  Patrimoniul ini ial al CENAFER se constituie prin preluarea activului i pasivului Centrului 
de Perfec ionare i Calificare a Personalului CFR Bucure ti i a centrelor de calificare din structurile 
regionale ale Companiei Na ionale de C i Ferate «C.F.R.» - S.A., conform datelor din ultimul bilan  
contabil al acesteia, încheiat pân  la data prelu rii.   
   Art. 5. ABROGAT   
(2) Directorul general i ceilal i membri ai consiliului se numesc i se revoc  prin ordin al ministrului 
transporturilor, construc iilor i turismului.   
   (3) Salariul directorului general, precum i indemniza iile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin 
al ministrului transporturilor, construc iilor i turismului.   
   Art. 6. ABROGAT   
(2) Excedentele anuale rezultate din execu ia bugetelor de venituri i cheltuieli ale activit ilor finan ate 
integral din venituri proprii se reporteaz  în anul urm tor.   
   Art. 7. ABROGAT   
   Art. 8. -  Presta iile i serviciile asigurate de c tre CENAFER se realizeaz  pe baz  de tarife 
aprobate de Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului, la propunerea consiliului.   
   Art. 9. -  (1) Personalul CENAFER are calitatea de instructor care asigur  preg tirea teoretic i 
practic .   
   (2) Instructorii care asigur  instruirea teoretic  trebuie s  fie absolven i ai institu iilor de înv mânt 
superior autorizate, cu studii de lung  sau scurt  durat , dup  caz, cu diplom i s  aib  vechimea 
corespunz toare în domeniul de referin . Instructorii care asigur  instruirea practic  trebuie s  fie 
atesta i în conformitate cu reglement rile în vigoare.   
   (3) Pentru desf urarea procesului de preg tire i perfec ionare profesional , CENAFER poate 
folosi, în condi iile legii, cadre didactice universitare, precum i al i speciali ti români i str ini.   
   Art. 10. ABROGAT   
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   Art. 11. -  Atribu iile CENAFER, precum i regulamentul de organizare i func ionare se aprob  prin 
hot râre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, a prezentei ordonan e. Prin aceea i hot râre se va stabili i regimul juridic al bunurilor care se 
preiau de la Compania Na ional  de C i Ferate "C.F.R." - S.A., cu respectarea legisla iei în vigoare.   
   Art. 12. -  (1) La încheierea cursurilor de preg tire pentru efectuarea activit ilor cu specific feroviar 
se va sus ine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfec ionare profesional  se va 
prezenta i se va sus ine o lucrare de absolvire.   
   (2) Stagiile de practic  se vor efectua în cadrul CENAFER i/sau al agen ilor economici cu specific 
feroviar, potrivit contractelor încheiate de CENAFER cu ace tia.   
   Art. 13. -  (1) Drepturile i obliga iile ce decurg din contractele individuale de munc  ale personalului 
preluat de la Centrul de Perfec ionare i Calificare a Personalului CFR Bucure ti i de la centrele de 
calificare din structurile regionale ale Companiei Na ionale de C i Ferate "C.F.R." - S.A., care se 
reorganizeaz , existente la data prelu rii personalului respectiv, se transfer  la CENAFER.   
   (2) Criteriile de selec ionare a personalului care urmeaz  s  fie preluat în condi iile legii vor ine 
seama, în mod prioritar, de competen a i de nivelul de calificare profesional , de vechimea în 
activitate i de natura posturilor necesare realiz rii programelor de instruire specifice personalului 
feroviar.   
   (21) Personalul nepreluat se disponibilizeaz  în condi iile legii.   
   (3) Personalul CENAFER nu se încadreaz  în categoria func ionarilor publici.   
   Art. 14. ABROGAT   
 

     

 
"7. Centrul Na ional de Calificare i Instruire Feroviar -CENAFER Venituri proprii Bucure ti" 

 
   Art. 15. -  Pe data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e orice dispozi ie contrar  se abrog .   
   Art. 16. -  Prezenta ordonan  intr  în vigoare la 30 de zile de la data public rii în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.   
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 Contrasemneaz : 

 p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Ileana Tureanu, 

 secretar de stat 

 Ministrul muncii, solidarit ii sociale i familiei, 

 Dan Mircea Popescu 

 Ministrul finan elor publice, 

 Mihai Nicolae T sescu 
 

 
    Bucure ti, 29 iulie 2004.   
    Nr. 58.   


