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Ministerul Transporturilor - MT  
 
Ordinul nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metod  de siguran  
comun  pentru supravegherea exercitat  de autorit ile na ionale de 

siguran  dup  eliberarea unui certificat de siguran  sau a unei 
autoriza ii de siguran    

 
În vigoare de la 03 noiembrie 2014 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 03 noiembrie 2014. Nu exist  modific ri pân  la 03 

noiembrie 2014. 
 
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Legea nr. 55/2006 privind siguran a feroviar , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 "Regulament de 
organizare i func ionare al Autorit ii de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR" la anexa nr. 1 
"Regulament de organizare i func ionare a Autorit ii Feroviare Române - AFER" la Hot rârea 
Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 24/2013 privind 
organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite urm torul ordin:   
 
   Art.  1.  -   (1) Activitatea de supraveghere prev zut  în Regulamentul (UE) nr. 1.077/2012 din 16 
noiembrie 2012 privind o metod  de siguran  comun  pentru supravegherea exercitat  de autorit ile 
na ionale de siguran  dup  eliberarea unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran , 
denumit în continuare Regulament, se efectueaz  de c tre Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  - ASFR din cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER, pentru a ine sub observa ie 
performan ele în domeniul siguran ei feroviare.   
   (2) În sensul prezentului ordin, "supraveghere" are în elesul prev zut la art. 2 din Regulamentul (UE) 
nr. 1.158/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 privind o metod  de siguran  comun  pentru 
evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea certificatelor de siguran  feroviar  i la articolul 2 
din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2010 al Comisiei din 10 decembrie 2010 privind o metod  de 
siguran  comun  pentru evaluarea conformit ii cu cerin ele pentru ob inerea autoriza iei de siguran  
feroviar .   
   Art. 2. -   Activitatea de supraveghere se efectueaz  prin ac iuni de control, inspec ie de stat i audit 
de siguran  feroviar  la operatorii economici care au ob inut certificat de siguran  sau autoriza ie de 
siguran , precum i la furnizorii acestora, în activit ile de exploatare i între inere a infrastructurii i 
vehiculelor feroviare.   
   Art. 3. -   În conformitate cu Regulamentul, Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR î i 
exercit  activit ile de supraveghere men ionate la art. 2 i pentru a informa statele membre i Agen ia 
Feroviar  European  cu privire la eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguran ei.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României Partea I.   
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