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ORDIN 
privind aprobarea Normei tehnice feroviare 

"Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor 
de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare." 

   In temeiul prevederilor art. 4  lit. e) a treia liniuta din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare 
si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER la Hotararea Guvernului nr. 626/1998 
privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER si ale art. 5 alin. (4) din 
Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului 
Transporturilor,  Constructiilor si Turismului,  

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin: 

        Art. 1. - Se aproba Norma tehnica feroviara "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru 
constructia si repararea sectoarelor de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la 
vehicule feroviare", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.  

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplica de catre agentii economici prsoane juridice 
romane autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii feroviare critice de catre Autoritatea 
Feroviara Romana - AFER, operatorii de transport feroviar, administratorul infrastructurii feroviare, 
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" S.A., precum si de catre 
gestionarii infrastructurii feroviare neinteroperabile, in desfasurarea activitatii de constructie, intre-
tinere si reparare a sectoarelor de cale ferata pe care se introduc vehicule feroviare sau boghiuri, 
pentru efectuarea de reglaje si masuratori. 

Art. 3. - Persoanele juridice mentionate la art. 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

       Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea juridica potrivit legii. 

Art. 5.  - (1) Prezentul ordin se publica in Buletinul AFER. 

 (2) Norma tehnica feroviara "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si 
repararea sectoarelor de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule 
feroviare", se editeaza prin grija Autoritatii Feroviare Romane si se pune la dispozitia celor interesati 
contra cost. 

Art. 6. - (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aprobarii. 

              (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul 
ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 998/2003. 


