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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 820/2013 din 31 mai 2013 
 
Ordinul nr. 820/2013 privind m suri pentru aplicarea 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   

 
În vigoare de la 07 iulie 2013 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 07 iunie 2013. Nu exist  modific ri pân  la 06 august 

2014. 
 
    Având în vedere prevederile 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,    
    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. 4 alin. (1) pct. 1 i 12 i art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 24/2013 privind 
organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor,    
 
    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 în 
conformitate cu Regulamentul (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.   
   Art.  2.  -   Pân  la data intr rii în vigoare a prezentului ordin Autoritatea de Siguran  Feroviar  
Român  - ASFR elaboreaz i aprob  metodologia necesar  pentru exercitarea atribu iilor prev zute 
la art. 1, pe care o public  pe site-ul propriu www.afer.ro/rom/ASFR   
   Art. 3. -   Autoriza iile de furnizor feroviar i certificatele de omologare tehnic  feroviar  emise 
operatorilor economici pentru activit ile de între inere a vagoanelor de marf  de c tre Autoritatea 
Feroviar  Român  - AFER, în conformitate cu legisla ia na ional , echivalente cu certificatele din 
Regulamentul (UE) nr. 445/2011, r mân valabile pentru perioada lor de valabilitate ini ial i pân  cel 
târziu la 31 mai 2015, în cazul entit ilor responsabile cu între inerea, i pân  cel târziu la 31 mai 
2017, în cazul atelierelor de între inere.   
   Art. 4. -   Activit ile specifice pentru certificarea entit ilor responsabile cu între inerea vagoanelor 
de marf i a atelierelor de între inere se efectueaz  pe baza tarifelor prev zute în Ordinul ministrului 
transporturilor i infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru presta iile de activit i 
specifice efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012.   
   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.   
 

  

 

p. Ministrul transporturilor, 
Cristian Ghibu, 
secretar de stat 
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