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Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului - Ordin nr. 137/2003 din 21 august 2003 
 

Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea tarifelor pentru presta iile de 
servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER   

 
În vigoare de la 29 august 2003 pân  la 10 decembrie 2012, fiind abrogat i înlocuit prin Ordin 

2180/2012. 
 
Consolidarea din data de 11 decembrie 2012 are la baz  publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 
611 din 29 august 2003 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: Ordin 1910/2005; Ordin 

791/2007; Ordin 1100/2007; 
Ultima modificare în 12 noiembrie 2007. 

 
    În temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare i func ionare a Autorit ii 
Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea i 
func ionarea Autorit ii Feroviare Române - AFER, i ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 
740/2003 privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului,   
 
    ministrul transporturilor, construc iilor i turismului emite urm torul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprob  tarifele pentru presta iile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviar  
Român  - AFER, prev zute în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.   
   Art. 2. -  Autoritatea Feroviar  Român  - AFER va duce la îndeplinire prezentul ordin.   
   Art. 3. -  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i în Buletinul AFER.   
   Art. 4. -  Începând cu data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog  Ordinul ministrului 
lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 669/2002 pentru aprobarea tarifelor privind presta iile de 
servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002.   
 

  

 p. Ministrul transporturilor, construc iilor i turismului, 

 Ileana Tureanu, 

 secretar de stat 
 

 
    Bucure ti, 21 august 2003.   
    Nr. 137.   
 

ANEX     
 

TARIFELE 
pentru presta iile de servicii specifice efectuate de 

Autoritatea Feroviar  Român  - AFER   
 
   Art. 1. -  Pentru presta iile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviar  Român  - AFER, 
denumit  în continuare AFER, se aplic  urm toarele tipuri de tarife:   
   a) tarif orar;   
   b) tarif fix;   
   c) tarif procentual;   
   d) tarif propor ional.   
   Art. 2. -  (1) Tariful orar este de 15 euro pentru presta iile de servicii efectuate de AFER pentru 
operatorii economici, pl tibil în lei la cursul de schimb valutar al B ncii Na ionale a României, valabil în 
ziua pl ii.   
   (2) Presta iile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplic  tariful orar i num rul de ore/om (în 
func ie de gradul de complexitate) necesare pentru fiecare activitate, sunt prezentate în tabelul nr. 1.   
   Art. 3. -  (1) La tariful orar se aplic  coeficien i de corec ie care se stabilesc în func ie de clasele de 
risc i provenien a produselor/serviciilor, precum i de urgen a solicitat  pentru realizarea presta iei 
AFER, dup  cum urmeaz :   
   a) coeficient de corec ie pentru clasa de risc (k1):   
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    k1 = 1 pentru produsele care se încadreaz  în clasele de risc 2B i 3;   
    k1 = 1,2 pentru produsele care se încadreaz  în clasa de risc 2A;   
    k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se încadreaz  în clasa de risc 1B;   
    k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se încadreaz  în clasa de risc 1A.   
    Clasele de risc sunt definite conform reglement rilor în vigoare privind admiterea tehnic  a 
produselor feroviare.   
   b) pentru produsele/serviciile ce urmeaz  a fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe plan 
na ional, prezentarea documenta iei în limb  str in ), tarifului orar i se aplic  un coeficient de corec ie 
k2 = 1,5;   
   (2) Coeficien ii stabili i se aplic  prin înmul ire cu num rul de ore necesar pentru presta iile 
specifice.   
   Art. 4. -  (1) Tariful fix se percepe în echivalentul în lei la cursul de schimb valutar al B ncii Na ionale 
a României în ziua pl ii pentru serviciile efectuate de c tre AFER pentru agen ii economici. Plata se 
va face înainte de eliberarea de c tre AFER a documentelor care prezint  rezultatele presta iilor.   
   (2) Presta iile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplic  tarifele fixe, precum i valoarea 
acestora sunt prezentate în tabelul nr. 2.   
   Art. 5. -  Pentru activit ile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat 
pentru presta ia ini ial  corespunz toare produsului/serviciului respectiv, conform tabelului nr. 3.   
   Art. 6. -  În cazul solicit rii beneficiarului de a efectua presta iile specifice în termene mai scurte 
decât cele prev zute în reglement rile în vigoare tarifelor li se aplic  un coeficient de corec ie k3 = 2.   
   Art. 7. -  Tariful propor ional se aplic  pentru activit ile de inspec ie tehnic i elaborare norme i 
normative tehnice feroviare. Valoarea tarifului aferent activit ii de elaborare norme i normative 
tehnice feroviare aprobate prin ordin al ministrului transporturilor i publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, este calculat  prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea produc iei fizice 
pentru care se asigur  inspec ia tehnic . Valoarea tarifului aferent activit ii de inspec ie tehnic  este 
calculat  prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea produc iei fizice pentru care se asigur  
inspec ia tehnic .   

Tabelul nr. 1    
 

    

 
Nr. crt. Denumirea activit ii/produselor/serviciilor Num rul de ore 

 

1 Certificare produse i autorizare furnizori feroviari Norma timp Autorizare 
furnizori feroviari/Norma 

timp Omologare 
tehnic /Agrement tehnic 

 
1.1 Construc ia i repararea instala iilor de centralizare electronice 78/45 

 
1.2 Fabricarea i repararea locomotivelor 78/40 

 
1.3 Construc ia i repararea lucr rilor de art  78/26 

 
1.4 Construc ia i repararea instala iilor SCB, TTR, IFTE 78/26 

 
1.5 Fabricarea i repararea vagoanelor de c tori, rame automotor 78/35 

 
1.6 Fabricarea i repararea vagoanelor de marf , alte vehicule 78/30 

 

1.7 Fabricarea i repararea echipamentelor complexe (boghiuri, 
echipamente electrice/electronice, aparate de frân , motoare, 
compresoare) 

78/26 

 
1.8 Între inerea curent  a materialului rulant 58/22 

 
1.9 Sp larea vagoanelor-cistern  58/22 

 
1.10 Construc ia, între inerea i repararea CF în execu ie mecanizat  58/22 

 
1.11 Fabricarea i repararea pieselor de schimb implicate func ional în 

siguran a circula iei 
58/22 

 
1.12. Sp larea-dezinfectarea vagoanelor de marf  58/22 

 
1.13 Salubrizarea vagoanelor de dormit i a cu etei 58/22 

 
1.14 Extragerea i prepararea pietrei sparte 58/22 

 
1.15 Salubrizarea vagoanelor de c tori 39/15 

 
1.16 Fabricarea i repararea pieselor de schimb neimplicate func ional 

în siguran a circula iei 
58/22 

 
1.17 Între inerea cl dirilor 39/15 

 
1.18 Salubrizarea sta iilor 39/15 

 
1.19 Între inerea i repararea CF în execu ie manual  39/15 

 
1.20**) Furnizarea de servicii de proiectare, expertizare i consultan  în 

domeniul feroviar 
78/26 
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1.21 Furnizarea de studii topografice i geotehnice 78/26 

 
1.22 Produse ob inute prin prelucrarea lemnului (traverse, dibluri, 

stâlpi) 
58/22 

 
2 Licen ierea operatorilor de transport feroviar  

 
2.1 Verificarea documentelor i acordarea licen ei de transport 

feroviar pentru operatorii de transport feroviar de m rfuri 
110 

 
2.2 Verificarea documentelor i acordarea licen ei de transport 

feroviar pentru operatorii de transport feroviar de c tori 
130 

 
2.3 Verificarea documentelor i acordarea licen ei de transport 

feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marf i c tori 
170 

 
2.4 Acordarea autoriza iei speciale pentru transportul urban cu 

metroul 
130 

 
2.5 Verificarea de inerii resurselor financiare i logistice în vederea 

ob inerii licen ei de transport feroviar 
80 

 

2.6 Verificarea documentelor în vederea acord rii licen ei de 
transport feroviar pentru presta ii de transport care constau numai 
în trac iunea trenurilor 

100 

 

2.7 Verificarea documentelor în vederea acord rii licen ei de 
transport feroviar pentru servicii de transport feroviar tip C (numai 
manevr  feroviar  în interes public i/sau în interes propriu) 

90 

 
3 Certificarea de siguran   

 
3.1 Certificatul de siguran  - partea A (evaluarea sistemului de 

management al siguran ei al operatorilor feroviari) 
 

 

3.1.1 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea A pentru servicii de transport feroviar tip A 
(transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) 

80 

 

3.1.2 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea A pentru servicii de transport feroviar tip B 
(transport feroviar de marf  desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) 

96 

 

3.1.3 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea A pentru servicii de transport feroviar tip C 
(numai manevr  feroviar  în interes public sau în interes public i 
propriu) 

48 

 
3.2 Certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport 

feroviar tip A i tip B 
 

 

3.2.1 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar tip A 
(transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) i tip B (transport feroviar de marf  desf urat în 
interes public i/sau în interes propriu), pentru trase ce 
însumeaz  mai pu in de 50 km 

60 

 

3.2.2 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar tip A 
(transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) i tip B (transport feroviar de marf  desf urat în 
interes public i/sau în interes propriu), pentru trase ce 
însumeaz  între 51 i 200 km 

90 

 

3.2.3 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar tip A 
(transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) i tip B (transport feroviar de marf  desf urat în 
interes public i/sau în interes propriu), pentru trase mai mari de 
200 km 

108 

 

3.2.4 Evaluarea documentelor pentru introducerea de material rulant 
motor în anexa II a certificatului de siguran  partea B pentru 
servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de c tori 
desf urat în interes public i/sau în interes propriu) i tip B 
(transport feroviar de marf  desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu) 

5 

 
3.3 Certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport 

feroviar tip C 
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3.3.1 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii certificatului de 
siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar tip C 
(numai manevr  feroviar  în interes public sau în interes public i 
propriu) 

48 

 

3.3.2 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii anexei I la 
certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport 
feroviar tip C (numai manevr  feroviar  în interes public sau în 
interes public i propriu) prin completarea cu noi zone de 
manevr  

7 

 

3.3.3 Evaluarea documentelor pentru eliberarea unei noi anexe II la 
certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport 
feroviar tip C (numai manevr  feroviar  în interes public sau în 
interes public i propriu), ca urmare a introducerii de locomotive 

35 euro/locomotiv  

 

3.4 Evaluarea tehnic  a materialului rulant în vederea înscrierii în 
certificatul de siguran , aflat la o distan  mai mic  de 200 km 
(un vehicul) 

16 

 

3.5 Evaluarea tehnic  a materialului rulant în vederea înscrierii în 
certificatul de siguran , aflat la o distan  mai mare de 200 km 
(un vehicul) 

24 

 
4 Autorizarea de siguran  a structurilor teritoriale ale 

administratorului/gestionarului de infrastructur  
 

 

4.1 Autoriza ia de siguran  - partea A (evaluarea sistemului de 
management al siguran ei) a unei structuri teritoriale a 
administratorului/gestionarului de infrastructur  

 

 

4.1.1 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  - partea A 

40 

 

4.1.2 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  partea B, pentru sec ii de circula ie neinteroperabile ce 
însumeaz  mai pu in de 50 km 

24 

 

4.1.3 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  partea B, pentru sec ii de circula ie neinteroperabile ce 
însumeaz  între 51 i 100 km 

32 

 

4.1.4 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  partea B, pentru sec ii de circula ie neinteroperabile ce 
însumeaz  între 101 i 150 km 

40 

 

4.1.5 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  partea B, pentru sec ii de circula ie neinteroperabile ce 
însumeaz  între 151 i 200 km 

48 

 

4.1.6 Evaluarea documentelor în vederea eliber rii autoriza iei de 
siguran  partea B, pentru sec ii de circula ie neinteroperabile ce 
însumeaz  peste 200 km 

60 

 
4.2 Se abrog   

 
4.3 Se abrog   

 
5 Licen a de intermediere a activit ii de transport pe calea ferat   

 
5.1 Verificarea documentelor i acordarea licen ei de intermediere a 

activit ii de transport pe calea ferat  
80 

 
6 Autorizarea lucr rilor de construc ie de c i ferate i darea în 

exploatare 
 

 
6.1 Lucr ri la instala iile SCB, TTR, IFTE 168/200 

 
6.2 Travers ri denivelate i la nivel cu calea ferat  168/- 

 
6.3 Lucr ri la infrastructura c ii ferate - lucr ri de art i terasamente 168/200 

 
6.4 Lucr ri la infrastructura c ii ferate - lucr ri de protec ie i 

consolidare 
140/200 

 
6.5 Lucr ri la suprastructura c ii ferate - linii curente i directe din 

sta ii 
168/200 

 
6.6 Lucr ri la suprastructura c ii ferate - restul liniilor din sta ii 140/180 

 
6.7 Supratraversarea sau subtraversarea liniilor CF 140/- 

 
6.8 Racorduri c i ferate private la re eaua public  - sistematizarea 

ilor ferate private 
140/180 

 
6.9 Lucr ri la construc iile tehnologice din sta ii i linii curente 95/135 

 
6.10 Alte construc ii i instala ii amplasate în zona de protec ie 95/- 

 
6.11 Lucr rile cu caracter experimental din sta ii sau linii curente 140/180 
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6.12 Scoaterea din exploatare (Ordonan a de urgen  a Guvernului 
~nr. 12/1998~, republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare) 

95/- 

 
7 Eliberarea autoriza iei pentru centre de instruire  

 
7.1 Autorizarea centrelor de instruire 50 

 
8 Atestarea dispozitivelor speciale i standurilor  

 
8.1 - Standuri pentru verificarea pneumatic  a etan eit ii 

semiacuplurilor de aer, robinetelor, rezervoarelor 
10 

 
- Standuri pentru probarea hidraulic  de rezisten  

 
8.2 - Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al ro ilor 12 

 
- Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie 

 
- Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de 
trac iune/legare/ciocnire 

 
- Standuri pentru probarea elementelor de robinet rie specifice 
transportului de m rfuri periculoase 

 
- Standuri pentru probarea, reglarea presostatelor, termostatelor 

 
- Standuri pentru etalonarea manometrelor 

 
- Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici i 
electromagnetici 

 
- Standuri pentru probarea supapelor de siguran , evacuare i 
alimentare întârziat  

 
8.3 - Standuri pentru probarea injectoarelor 13 

 
- Standuri pentru încerc ri la oc ale sabo ilor 

 
- Standuri pentru încercarea la trac iune a axelor triunghiulare i a 
barelor de trac iune 

 
- Standuri pentru încercarea aparatelor de ciocnire, trac iune i 
legare 

 
- Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor 
metalice/CUS, pulberi magnetice, lichide penetrante etc.) 

 
- Standuri pentru probarea, reglarea releelor, elementelor de 
reglare i comand , amplificatoarelor de relee 

 
- Standuri pentru rezisten a electrica a osiei montate 

 

- Standuri pentru probarea valvelor de desc rcare, ventilelor 
antipatinaj, ventilelor de cânt rire, releelor reglabile, 
regulatoarelor de presiune 

 
8.4 - Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie 14 

 
- Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune 

 
- Standuri pentru probe finale la instala ia de frân  (standuri fixe 
i mobile) 

 
- Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor 
montate, axelor cardanice 

 
- Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de 
presiune, antipatinaj, de combustibil 

 
- Standuri pentru probarea pompelor de injec ie, de ulei 

 
- Standuri pentru probarea atacurilor de osie, reductoarelor 

 
8.5 - Standuri pentru probarea electrocompresoarelor 15 

 
- Standuri pentru boghiuri sub sarcin  

 
- Standuri pentru probarea amortizoarelor 

 
- Standuri pentru probarea instala iilor DSV, vitezometrelor, 
vitezografelor 

 
- Standuri pentru probarea ma inilor electrice pentru servicii 
auxiliare 

 
- Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare 

 
8.6 - Standuri pentru verificarea instala iei INDUSI 16 

 
- Standuri pentru probarea ma inilor electrice de trac iune 

 
- Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2, releelor 
de presiune DU15, KR2, triplei valve ordinare V5 
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- Standuri pentru verificarea final  a reglajelor suspensiei (linii cu 
planeitate controlat ) 

 
- Standuri pentru verificarea componentelor electrice, 
pneumatice, hidraulice (standuri multifunc ionale) 

 
8.7 - Standuri pentru distribuitoare de aer HIK, KE 17 

 
- Standuri pentru verificarea gabaritelor 

 
8.8 - Standuri pentru m surarea asiurilor i cutiilor 18 

 
- Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz 

 
- Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei 
montate 

 
8.9 - Standuri pentru m surarea cadrelor de boghiuri 19 

 
- Standuri pentru verific ri finale la instala ii electrice 

 
- Standuri pentru probarea turbosuflantelor, compresoarelor 
(proba de tip) 

 
- Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice 

 
- Standuri pentru m surarea/reglarea sarcinilor statice pe ro i i 
osii 

 
8.10 - Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice 20 

 
- Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice, electrice, 
hidraulice (standuri multifunc ionale) 

 
- Standuri pentru probarea motoarelor diesel 

 
8.11 Dispozitive relativ simple, tip calibru- ablon pentru verificarea 

cotei q(r) 
4 

 
8.12 Dispozitive tip ablon i dispozitive cu cel mult dou  caracteristici 

proprii i cel mult dou  caracteristici m surate 
5 

 
8.13 Dispozitiv pentru m surarea dimensiunilor buzei ro ii/bandajului 6 

 
8.14 - Tipar de m surat calea - rucior de m surat calea, dispozitiv 

pentru m surat uzura inei 
7 

 
9 Autorizarea laboratoarelor de încerc ri produse feroviare  

 
9.1 Laboratoare cu pân  la 10 încerc ri 44 

 
9.2 Laboratoare cu 11-25 de încerc ri 72 

 
9.3 Laboratoare cu peste 25 de încerc ri 96 

 
9.4 Eliberarea unei noi autoriza ii ca urmare a extinderii listei de 

încerc ri autorizate 
10/tip de încercare 

 
10 Autorizarea/atestarea personalului Num r de ore/persoan  

examinat  

 
10.1 Examinarea în vederea autoriz rii personalului cu responsabilit i 

în siguran a circula iei 
2 

 
10.2 Examinarea în vederea atest rii personalului de 

instruire/personalului responsabil în siguran a circula iei 
2 

 

11 Alte activit i de certificare, autorizare, atestare, expertize 
tehnice, avizare documenta ii, încerc ri de laborator, acordare de 
avize i agremente, recep ie tehnic , cercetare tiin ific , 
microproduc ie, autorizare personal CTC, alte activit i 

volumul de activitate se 
stabile te prin contract 

 

12 Verificarea dosarului i a caracteristicilor subsistemului conform 
prescrip iilor tehnice prev zute pentru utilizarea constituen ilor de 
interoperabilitate 

 

 

12.1 Punerea în func iune a unui subsistem structural: infrastructur , 
energie, comand , control i semnalizare, exploatare i gestiune 
a traficului 

78 

 
Tabelul nr. 2    

PRESTA IILE SPECIFICE 
efectuate de AFER, pentru care aplic  tariful fix   

 
      

 
Nr. 
crt. Denumirea presta iei Tariful - euro - 

 
1 Emiterea autoriza iei, certificatului, atestatului, licen ei, permisului sau a 

unor anexe noi ale acestor documente 
20 

 
2 Supravegherea prin ac iuni de control i inspec ie de stat a gestionarilor de 

infrastructur  feroviar  (tarif/km linie desf urat ) 
29,25 
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2.1 Investigarea accidentelor i incidentelor feroviare, inclusiv a defec iunilor 
tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituen ilor de 
interoperabilitate pentru administratorii de infrastructur  feroviar  (tarif/km 
linie desf urat ) 

1,95 

 
3 Supravegherea prin ac iuni de control i inspec ie de stat a gestionarilor de 

infrastructur  destinat  transportului cu metroul (tarif/km linie desf urat ) 
494 

 
4 Supravegherea prin ac iuni de control i inspec ie de stat a operatorilor 

feroviari de transport de c tori (tarif/1.000 tren km) 
7,15 

 

4.1 Investigarea accidentelor i incidentelor feroviare, inclusiv a defec iunilor 
tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituen ilor de 
interoperabilitate pentru operatorii feroviari de transport c tori (tarif/1.000 
tren km) 

0,47 

 
5 Supravegherea prin ac iuni de control i inspec ie de stat a operatorilor 

feroviari de transport de marf  (tarif/1.000 tren km) 
14 

 

5.1 Investigarea accidentelor i incidentelor feroviare, inclusiv a defec iunilor 
tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituen ilor de 
interoperabilitate pentru operatorii feroviari de transport marf  (tarif/1.000 
tren km) 

0,93 

 

6 Eliberarea autoriza iei tehnice pentru materialul rulant, eliberarea avizului 
tehnic pentru prelungirea duratei normale de func ionare a vehiculelor 
feroviare 

 

 
 6.1 Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel i vagoane de 

tori 
195 

 
 6.2 Vagoane de marf  47 

 
 6.3 Alte tipuri de material rulant 94 

 
7 Eliberarea certificatului de înmatriculare i a c ii de identitate pentru: *)  

 
 7.1 Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel 180 

 
 7.2 Vagoane de c tori i alte tipuri de material rulant 120 

 
 7.3 Vagoane de marf  50 

 
8 Autorizarea din punct de vedere tehnic a sta iilor de cale ferat   

 
 8.1 Sta ii de categoria I i special  2.160 

 
 8.2 Sta ii de categoria a II-a 1.500 

 
 8.3 Sta ii de categoria a III-a 960 

 
 8.4 Sta ii de categoria a IV-a 540 

 
 8.5 Halte de mi care 240 

 
9 Activit i de instruire în domeniul feroviar (tarif/or /cursant) 3 

 

10 Valorificarea normelor i normativelor tehnice feroviare aprobate prin ordin 
al ministrului transporturilor, care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I (tarif/pag.) 

 

 
 10.1 Norme tehnice feroviare nou elaborate 10 

 
 10.2 Norme tehnice feroviare elaborate prin actualizarea normelor 

existente 
8 

 
 10.3 Metodologii, specifica ii tehnice, ghiduri 6 

 
 10.4 Prescrip ii tehnice 2 

 

11 Auditarea sistemelor de management al calit ii i mediului (volumul de 
activitate se stabile te, de comun acord cu beneficiarul, prin contract) 
(euro/or ) 

20 

 
12 Certificarea i autorizarea de siguran   

 

12.1 Evaluarea documentelor pentru eliberarea unor noi anexe I i/sau II la 
certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar tip C 
(numai manevr  feroviar  în interes public sau în interes public i propriu), 
ca urmare a scoaterii uneia sau mai multor zone de manevr  sau de 
material rulant motor 

20 

 

12.2 Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autoriza iei de 
siguran  partea B ca urmare a restrângerii activit ii de pe sec iile de 
circula ie neinteroperabile 

20 

 

13 Punere în func iune material rulant; codificare pentru înscriere în 
certificatul de siguran ; înregistrare, eviden i gestiune în registrul 
na ional de înmatriculare pentru vehicule feroviare 

2 euro/ vehicul 
motor 1 euro/ 

vehicul remorcat 

 
14 Curs de preg tire profesional  a consilierului de siguran  pentru 

transportul pe c ile ferate a m rfurilor periculoase 
360 euro/cursant 
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   *) Pentru materialul rulant aflat în exploatare, înscris în parc, la intrarea în vigoare a ordinului de 
aprobare a prezentelor tarife, valorile pentru eliberarea certificatului de înmatriculare i a c ii de 
identitate vor fi de 40% din tarifele de la pct. 7.1, 7.2, 7.3.   

Tabelul nr. 3    
ACTIVIT I REPETITIVE 

pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului 
aplicat pentru presta ia ini ial    

 
    

 
Nr. 
crt. Denumirea activit ii Tariful 

 

1 Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare 
tehnic i a agrementului tehnic feroviar 

60% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
certificatului/ agrementului 

 

2 Vizarea periodi  a atestatului tehnic/autoriza iei pentru standuri, 
dispozitive speciale sau laboratoare 

70% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
atestatului/autoriza iei 

 

3 Vizarea anual  a autoriza iei tehnice de furnizor feroviar 70% din tariful aprobat 
pentru eliberarea 
autoriza iei 

 

4 Verificarea respect rii cerin elor i vizarea periodic  a autoriza iei 
tehnice pentru sta iile de cale ferat  

70% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
autoriza iei 

 

5 Vizarea periodic  a autoriza iei pentru centrele de instruire, 
perfec ionare, calificare sau autorizare a personalului 

70% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
autoriza iei 

 
6 Certificatul de siguran  - partea A (evaluarea sistemului de 

management al siguran ei) 
 

 

6.1 Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea unui nou 
certificat de siguran  pentru servicii de transport feroviar tip A 
(transport feroviar de c tori desf urat în interes public i/sau în 
interes propriu), tip B (transport feroviar de marf  desf urat în 
interes public i/sau în interes propriu)  i  tip  C  (numai  manevr  
feroviar  în interes public sau în interes public i propriu) i a unei 
noi autoriza ii de siguran  ca urmare a modific rii darelor de 
identificare a agentului economic 

70% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
autoriza iei 

 
7 Certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport 

feroviar tip A i tip B 
 

 

7.1 Evaluarea documentelor pentru introducerea în anexa I la 
certificatul de siguran  partea B pentru servicii de transport feroviar 
tip A (transport feroviar de c tori desf urat în interes public 
i/sau în interes propriu) i tip B (transport feroviar de marf  

desf urat în interes public i/sau în interes propriu) de noi sec ii de 
circula ie 

35% din tariful aprobat 
pentru eliberarea 
certificatului de inut 

 

7.2 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei/acceptarea dispozi iilor adoptate de 
administratorul/gestionarul de infrastructur  (în vederea viz rii 
periodice a certificatului de siguran  partea A i/sau partea B) 

50% din tariful aprobat 
pentru eliberarea 
certificatului de siguran  

 
8 Autoriza ia de siguran  - partea A (evaluarea sistemului de 

management de siguran ) 
 

 

8.1 Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autoriza iei de 
siguran  partea B ca urmare a extinderii activit ii de pe sec iile de 
circula ie neinteroperabile 

35% din tariful aprobat 
pentru eliberarea 
autoriza iei pe distan a 
respectiv  

 

8.2 Evaluarea documentelor i verificarea implement rii sistemului de 
management al siguran ei/acceptarea dispozi iilor adoptate de 
administratorul/gestionarul de infrastructur  (în vederea viz rii 
periodice a autoriza iei de siguran  partea A i/sau partea B) 

50% din tariful aprobat 
pentru eliberarea 
autoriza iei de siguran  

 

9. Eliberarea unei noi licen e, autoriza ii, atestat, certificat sau carte de 
identitate din cauza pierderii sau distrugerii celei eliberate anterior 

30% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
documentului respectiv 

 

10 Eliberarea unei noi licen e, autoriza ii, atestat sau certificat, din 
cauza anul rii, retragerii sau suspend rii celui eliberat anterior 

100% din tariful aprobat 
pentru acordarea 
documentului respectiv 

 

11 Eliberarea unei noi autoriza ii, atestat sau certificat, în cazul 
modific rii denumirii/statutului agentului economic, 
încerc rilor/examin rilor etc. 

35% din tariful aprobat 
pentru activitatea ini ial  

 
12 Activit i de reevaluare, repetare a examin rilor, în vederea 

eliber rii atestatelor, autoriza iilor, certificatelor, licen elor, ca 
35% din tariful aprobat 
pentru activitatea ini ial  
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urmare a neconformit ilor constatate 

 
13 Avizarea documenta iei modificate ca urmare a observa iilor AFER 35% din tariful aprobat 

pentru activitatea ini ial  

 
14 Examinarea îndeplinirii cerin elor care au stat la baza acord rii 

licen ei, în vederea acord rii vizei periodice 
70% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 
15 Eliberarea unei licen e temporare ca urmare a suspend rii/retragerii 

celei eliberate anterior 
50% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 
16 Eliberarea unei noi licen e ca urmare a modific rii denumirii/situa iei 

juridice a operatorului de transport feroviar 
35% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 
17 Eliberarea unei noi licen e ca urmare a modific rii domeniului 

serviciilor de transport 
50% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 
18 Activitatea de verificare a modific rilor documenta iei care a stat la 

baza eliber rii unei licen e 
35% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 
19 Verificarea elimin rii neconformit ilor care au stat la baza 

suspend rii licen ei 
35% din tariful aprobat 
pentru acordarea licen ei 

 


