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Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Ordin nr. 744/2020 
din 05 martie 2020 

 
Ordinul nr. 744/2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat 
(UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor 

comune de siguranţă pentru supravegherea de către autorităţile naţionale 
de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau a unei 

autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului 

(UE) nr. 1.077/2012 al Comisiei   
 

În vigoare de la 17 martie 2020 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 17 martie 2020. Formă aplicabilă la 

18 martie 2020. 
 
    Având în vedere:   
   - Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 48.717 din 20.01.2020;   
   - prevederile Regulamentului delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 
2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către 
autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau 
a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
1.077/2012 al Comisiei,   
    în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. j) şi art. 17 
alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa 
feroviară, precum şi ale art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 "Regulament de 
organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR" la 
anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - 
AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 6 
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa 
feroviară,   
 
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -   După eliberarea şi reînnoirea certificatelor unice de siguranţă şi a 
autorizaţiilor de siguranţă, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR 
desfăşoară activităţi pentru supravegherea sistemului de management al siguranţei al 
operatorului de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de 
călători şi/sau de marfă, al operatorului care efectuează servicii numai de manevră 
feroviară şi al administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară, în 
conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 
2018 de stabilire a metodelor comune de siguranţă pentru supravegherea de către 
autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat unic de siguranţă sau 
a unei autorizaţii de siguranţă în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a 
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Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
1.077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul operaţiunilor pe căile ferate 
din România, respectiv al administrării/gestionării şi exploatării infrastructurii feroviare, 
se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate 
cerinţele care au stat la baza acordării certificatului unic de siguranţă şi a autorizaţiei 
de siguranţă sunt respectate în permanenţă.   
 
   Art. 2. -   (1) Activităţile de supraveghere prevăzute la art. 1 se efectuează în baza 
convenţiei încheiate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR cu 
operatorul de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de 
călători şi/sau de marfă, operatorul care efectuează servicii numai de manevră 
feroviară şi administratorul/gestionarul de infrastructură feroviară, înainte de 
eliberarea certificatului unic de siguranţă sau, după caz, a autorizaţiei de siguranţă.   
   (2) Activităţile de supraveghere se prestează de către Autoritatea de Siguranţă 
Feroviară Română - ASFR pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului 
transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.   
 
   Art. 3. -   Prevederile prezentului ordin şi ale Regulamentului delegat (UE) 2018/761 
al Comisiei se aplică de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR 
operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de 
călători şi/sau de marfă, operatorilor care efectuează servicii numai de manevră 
feroviară şi administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară deţinători de 
certificate unice de siguranţă sau, după caz, de autorizaţii de siguranţă.   
 
   Art. 4. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1.485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru 
supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui 
certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 797 din 3 noiembrie 2014, se abrogă.   
 
   Art. 5. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.   
 

  

 

Ministrul transporturilor, infrastructurii şi 
comunicaţiilor, 

Lucian Nicolae Bode 

    Bucureşti, 5 martie 2020.   
    Nr. 744.   
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