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Ministerul Transporturilor - Ordin nr. 1172/2007 din 09 noiembrie 2007 
 

Ordinul nr. 1172/2007 privind aprobarea Normei tehnice feroviare 
Vehicule de cale ferat . Prescrip ii tehnice pentru revizia i repararea 

planificat  a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP   
 

În vigoare de la 11 ianuarie 2008 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 12 decembrie 2007. Nu exist  modific ri pân  la 21 

iulie 2014. 
 
    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 "Regulament de organizare i func ionare 
al Organismului Notificat Feroviar Român" la anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare i func ionare a 
Autorit ii Feroviare Române - AFER", aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998, cu modific rile 
i complet rile ulterioare, precum i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 367/2007 privind 

organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  Norma tehnic  feroviar  "Vehicule de cale ferat . Prescrip ii tehnice pentru 
revizia i repararea planificat  a locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP", prev zut  în anexa*) care 
face parte integrant  din prezentul ordin.   
       
   *) Anexa se public  ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 bis în afara 
abonamentului, care se poate achizi iona de la Centrul pentru vânz ri i rela ii cu publicul al Regiei 
Autonome "Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1.   
 
   Art. 2. -  Prevederile normei tehnice feroviare prev zute la art. 1 se aplic  de c tre operatorii de 
transport feroviar i de in torii locomotivelor diesel-hidraulice de 1.250 CP la întocmirea caietelor de 
sarcini pentru licitarea serviciului de revizii i repara ii planificate, de c tre operatorii economici 
autoriza i ca furnizori feroviari ai serviciului de revizii i repara ii la întocmirea specifica iilor tehnice 
pentru efectuarea reviziilor i repara iilor planificate ale locomotivei, ansamblurilor i subansamblurilor 
acesteia i de c tre Autoritatea Feroviar  Român  - AFER în activit ile de avizare a documenta iei 
tehnice, omologare/certificare/agrementare tehnic  feroviar i inspec ie tehnic  referitoare la reviziile 
i repara iile locomotivei diesel-hidraulice de 1.250 CP.   

   Art. 3. -  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.   
 

  

 Ministrul transporturilor, 

 Ludovic Orban 
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