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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 1501/2014 din 29 octombrie 2014 
 

Ordinul nr. 1501/2014 privind unele m suri pentru aplicarea 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 

aprilie 2013 privind metoda comun  de siguran  pentru evaluarea 
riscurilor i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009   

 
În vigoare de la 04 decembrie 2014 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 04 noiembrie 2014. Nu exist  modific ri pân  la 26 

noiembrie 2014. 
 
    Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 
30 aprilie 2013 privind metoda comun  de siguran  pentru evaluarea riscurilor i de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 352/2009, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. x) 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 al 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, în temeiul 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.  -   Se desemneaz  Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR, organism 
independent în cadrul Autorit ii Feroviare Române - AFER, pentru exercitarea atribu iilor de organism 
de evaluare recunoscut la nivel na ional, pentru toate domeniile de competen  din cadrul sistemului 
feroviar, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 
aprilie 2013 privind metoda comun  de siguran  pentru evaluarea riscurilor i de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 352/2009.   
   Art.  2.  -   Operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii de infrastructur  feroviar  i 
entit ile responsabile cu între inerea care intr  sau nu sub inciden a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 
al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entit ilor responsabile cu între inerea 
vagoanelor de marf  i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007, identificate în Registrul 
Na ional al Vehiculelor (RNV), în baza conven iilor încheiate cu ace tia, includ audituri ale aplic rii 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 în sistemul lor periodic de audit.   
   Art.  3.  -   Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR, administratorul/gestionarii de 
infrastructur  feroviar , operatorii de transport feroviar, entit ile responsabile cu între inerea, entit ile 
contractante, produc torii i solicitan ii de autoriza ii de punere în func iune a subsistemelor structurale 
i vehiculelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.   

   Art. 4. -   Pân  la aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013, Autoritatea de 
Siguran  Feroviar  Român  - ASFR este recunoscut  la nivel na ional pentru exercitarea atribu iilor 
de organism de evaluare în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009 
privind adoptarea unei metode de siguran  comune pentru evaluarea riscului prev zut  la articolul 6 
alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului.   
   Art. 5. -   Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr  în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data public rii.   
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