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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 1503/2014 din 29 octombrie 2014 
 
Ordinul nr. 1503/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metod  de 
siguran  comun  pentru monitorizarea pe care trebuie s  o aplice 

întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur  dup  primirea 
unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran , precum i 

entit ile responsabile cu între inerea   
 

În vigoare de la 04 noiembrie 2014 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 04 noiembrie 2014. Nu exist  modific ri pân  la 26 
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, 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 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, 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.  -   Operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii de infrastructur  feroviar  
public  i entit ile responsabile cu între inerea au obliga ia aplic rii Regulamentului (UE) nr. 
1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metod  de siguran  comun  pentru 
monitorizarea pe care trebuie s  o aplice întreprinderile feroviare i administratorii de infrastructur  
dup  primirea unui certificat de siguran  sau a unei autoriza ii de siguran , precum i entit ile 
responsabile cu între inerea, denumit în continuare Regulament.   
   Art. 2. -   Operatorii economici prev zu i la art. 1, în baza concluziilor relevante reie ite din procesul 
de monitorizare, prezint  Autorit ii de Siguran  Feroviar  Române - ASFR din cadrul Autorit ii 
Feroviare Române - AFER un raport privind aplicarea Regulamentului, prin intermediul rapoartelor lor 
anuale de siguran  sau, dup  caz, ale celor privind între inerea.   
   Art. 3. -   Autoritatea de Siguran  Feroviar  Român  - ASFR prezint  Agen iei Feroviare Europene 
un raport privind aplicarea Regulamentului de c tre operatorii economici prev zu i la art. 1.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
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